
L’Ajuntament compra 
el complex Fabra i Coats

OBJECTIU

Destinar-lo a zona 
verda, equipaments i
habitatge dotacional 

PASSAT

És un conjunt 
format per sis edificis 
catalogats

COST

47.479.327 euros,
que es pagaran 
en tres terminis

Pàg. 3

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Maria Costa
Secretària de l’Associació
Mirada de dona de la Sagrera

“Estar associat a 
una entitat és 
molt enriquidor 
per a la gent”

E S PA I  U R B À Pàg. 6

Antoni Gaudí inspira
un mural al passatge
de la Trinitat Vella

C U LT U R A Pàg. 4

Festival Barcelona
Visualsound 
de Creació jove
El Centre Garcilaso 
és una de les seus 

El Plenari del Districte va aprovar
l’informe preceptiu sobre el projec-
te urbanístic de les Casernes, cosa
que permetrà la construcció de
2.019 nous pisos (el 60% de pro-
tecció i dotacionals per a joves i
gent gran), la creació de 41.000 m2

de parc i zones verdes, així com
dotze nous equipaments públics.
Entre aquests equipaments hi ha
una residència i centre de dia per a
gent gran, un centre sociosanitari i
ambulatori, una residència per a
discapacitats, una residència d’estu-
diants, una biblioteca, un centre cí-
vic, una instal·lació esportiva, una
escola bressol, una escola d'educa-
ció infantil i primària, un alberg ju-
venil, una comissaria de Mossos i
un nou equipament administratiu.

Aprovat el projecte de les 
Casernes i el pressupost del 2006

Les casernes tindran 42.000 m2 de parc i zones verdes. Pàg. 5

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Lliga de futbol
Nacions Unides
Més de 1.000 jugadors 
d’arreu

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Subvencions 
a entitats
El mes de gener s’inicia 
el termini per sol·licitar-ne
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SANT ANDREU
B A R C E L O N A

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 Sanchís, 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 93 243 17 17
Juan de Garay, 116-118.
SAT Sant Andreu Teatre 93 345 79 30
Neopàtria, 54.

BIBLIOTEQUES

Bibl. Ignasi Iglesias-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 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.

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
Cos Nacional de Policia 091

SERVEIS URGENTS

Telèfon únic d’emergències 112
Urgències sanitàries 061
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

Dissabte 14 i diumenge 15 de gener
Ritmes i ritmes
Ds. a les 22 h, dg. a les 18 h. SAT (Neopàtria, 54)
Esbart Ciutat Comtal. Dansa tradicional.

Dijous 19 i 26 de gener i 2 i 9 de febrer
Loner
A les 21 h. SAT (Neopàtria, 54)
De la companyia de dansa contemporània resident al
SAT Thomas Noone Dance.

20, 21, 22, 27, 28 i 29 de gener
Diumenge tarda
Ds. a les 22 h, dg. a les 18 h. SAT (Neopàtria, 54)
De la companyia Famdetuteatre.

3, 4, 5, 10, 11 i 12 de febrer
Entrañas
Ds. a les 22 h, dg. a les 18 h. SAT (Neopàtria, 54)
Present i passat de la Guerra Civil espanyola. De la
companyia Titzina Teatro.

17, 18, 19, 24, 25 i 26 de febrer
Fatma
Dv. i ds.. a les 22 h, dg. a les 18 h. SAT (Neopàtria, 54)
Un terrat es converteix en l’espai de llibertat de les do-
nes. De la companyia Un te de cafè.

Fins al 19 de gener 
Entre tu i el món només sis passos: 
les xarxes complexes
Centre Cultural Can Fabra (Segre, 24)
Com es connecten les diferents parts del nostre cervell
per emetre idees? L’exposició mostra algunes de les
connexions més freqüents.

Fins al 22 de gener
Finançament Solidari i Microcrèdits
Centre Cívic Sant Andreu (Sant Andreu, 111)
Mostra que ens apropa a una eficaç forma de finança-
ment per als països del Tercer Món.

Fins al 15 de gener
El cançoner popular català
Museu d’Història de Catalunya (plaça Pau Vila, 3)
L’exposició abasta fins a l’any 1936, quan la guerra civil
espanyola va posar punt final a l’empresa recol·lectora
de l’anomenada l’Obra del Cançoner Popular de Catalu-
nya, patrocinada per Rafael Patxot i Jubert.

Dijous 12 de gener
Comicomix
A les 18.15 h. Bib. Ignasi Iglesias-Can Fabra (Segre, 24-32)
Una maleta màgica, en Patufet i Charlie Brown, la Ma-
falda, l’Asterix, les Tres Bessones... A partir de 5 anys.

Dissabte 14 de gener
Cançons d’hivern
Ds. a les 17.30 h, dg. a les 12 h. SAT (Neopàtria, 54)
Cançons familiars per Noè Rivas.

21, 22, 28 i 29 de gener
Millenium
Ds. a les 17.30 h, dg. a les 12 h. SAT (Neopàtria, 54)
Espectacle de màgia del Mag Lari. A partir de 4 anys.

Dijous 26 de gener
En ring 1-2-3 i el món nou
A les 18 h. Bib.Bon Pastor (Estadella, 62)
Una maleta màgica, en Patufet i Charlie Brown, la Ma-
falda, l’Asterix, les Tres Bessones... A partir de 5 anys.

Dissabtes 4 i 11 i diumenges 5 i 12 de febrer
El ratolí viatger
Ds. a les 17.30 h, dg. a les 12 h. SAT (Neopàtria, 54)
Teatre de titelles per a nens a partir de tres anys. De la
companyia L’Estaquirot.

Barcelona Visualsound

Dimecres 15 de febrer
Altres formes de documental
A les 21.45 h. C.Cívic Garcilaso (Juan de Garay, 116-118)
Documentals per a la transformació social. A les 17.30 h
comença la secció de competició. I a les 20 h, taula rodo-
na sobre la distribució i difusió de documentals.

Dijous 16 de febrer
Xerrada amb Antoni Verdaguer
A les 21.45 h. C.Cívic Garcilaso (Juan de Garay, 116-118)
A les 17.30 h comença la secció de competició. I després,
taller de redacció de guions per a documentals.

Divendres 17 de febrer
Xerrada amb Alberto Rodríguez 
i Albert Plans
A les 20 h. C.Cívic Garcilaso (Juan de Garay, 116-118)
A les 17.30 h comença la secció oficial de competició
d’òpera prima.

www.bcn.es/publicacions

bcnrevistes@mail.bcn.es
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L’Ajuntament de Barcelona
ha arribat a un acord amb

Renta Corporación, propietà-
ria del conjunt d’edificis que
acollien la fàbrica tèxtil Fabra
i Coats, per adquirir el com-
plex industrial per un import
de 47.479.327 euros. Gràcies
a aquesta adquisició, la ciutat
guanyarà 31.000 metres qua-
drats de sòl, qualificat com a
zona de transformació a
equipaments i espais lliures, i
28.000 metres quadrats de
sostre, d’edificis protegits

destinats a equipaments pú-
blics i a nou habitatge dota-
cional. Dels 31.000 metres
quadrats de sòl, 22.000 esta-
ran destinats a espais verds
lliures, els quals facilitaran la
connexió i comunicació del
barri de Sant Andreu. Els
9.000 metres quadrats res-
tants seran per a equipa-
ments.
Segons estableix l’acord, la
compra es farà en un procés
de tres fases que s’iniciarà de
manera immediata i finalit-
zarà el 2007. La materialitza-

ció de la primera i segona fase
(el canvi de propietat de sòl i el
sostre per a equipaments)
comportaran un desembosa-
ment de 34.415.867 euros; la
tercera, que correspon a la

compra de l’edifici 5, costarà
17.241.467 euros. Això puja a
un total de 51.657.334 euros,
quantitat de la qual cal des-
comptar el 10% (4.178.140
euros) en concepte d’aprofita-
ment que ha de fer efectiu
Renta Corporación. Part dels
47.479.327 euros que l’Ajun-
tament haurà d’abonar es pa-
garà amb una permuta d’edifi-
cis situats en altres zones de la
ciutat.
A més dels diners que l’actual
propietari de les antigues fi-
latures ha de pagar en con-
cepte d’aprofitament, també
ha d’invertir 12.000 euros en

l’arranjament i l’adequació de
tot l’espai. 
L’antic conjunt fabril se situa
en un gran espai tancat de
31.640 metres quadrats que

es troba just al centre del bar-
ri de Sant Andreu. Ocupa l’es-
pai delimitat pels carrers
Gran de Sant Andreu, Sant
Adrià, Segre, Parellada i Ra-
mon Batlle.
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Complex industrial Fabra i Coats.

L’Ajuntament ha adquirit el com-

plex industrial Fabra i Coats.

Aquesta operació permetrà, a

més de preservar els edificis,

crear al centre de Sant Andreu

zona verda, equipaments i

habitatges dotacionals

L’Ajuntament farà a Fabra i
Coats equipaments i habitatges 

U N A  F I L AT U R A  D E L  S E G L E  X I XA
El complex industrial Fabra i Coats estava format per dues fàbriques: la Fàbrica de Sant

Andreu i la Fàbrica del Rec. Els sis edificis que formen el conjunt estan inclosos en el catà-

leg del Patrimoni Arquitectònic de la ciutat. La més antiga de les naus data de l’any 1890 i

la més gran, situada just al centre del complex, és un edifici de quatre plantes amb dos

torres que incorpora les naus de calderes i de bombeig, i la central elèctrica.

C IU TA DA N S OPINE N

Vicenta Martínez
Mestressa de casa

El proyecto me parece
bien si se hace lo que
han prometido, aunque
como vecina me sabe
mal por la gente que se
queda sin trabajo. 

Joaquima Palau
Jubilada

Espero que sigui en
benefici de Sant
Andreu i que ho facin
ben bonic. Aquest tipus
de coses a vegades tri-
guen a fer-se, però un
cop acabades els veïns
n’estem contents. 

M. Àngela Palau
Jubilada

Penso que s’han de fer
encara moltes coses
més, però a poc a poc es
van fent. Si és per
millorar el que hi ha,
em sembla molt bé.

Enric Mañé
Psicòleg  

És una cosa de tota la
vida que em sembla
perfecte que es recupe-
ri. Si a més a més s’hi
fan pisos socials i zona
verda per al barri, ho
trobo molt correcte. 

Carles Mercadé
President Associació
de Veïns Sant Andreu 

La compra em sembla
perfecta. I el fet que
s’utilitzin uns terrenys
com aquests amb
finalitats socials, enca-
ra més. Ara s’ha de
veure quina mena d’ús
se’n fa. 

Alberto Aquilué
Xarxa de Sant
Andreu

Em sembla bé que el
Districte l’hagi com-
prat. Ara s’ha de votar
perquè s’hi facin equi-
paments socials, per als
joves i per a altres
necessitats del barri. 

Q u è  l i  s e m b l a  q u e  l ’ A j u n t a m e n t  h a g i  c o m p r a t  e l  c o m p l e x  i n d u s t r i a l  d e  F a b r a  i  C o a t s ?

La compra es farà
en un procés 
de tres fases que
finalitzarà el 2007
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C U LT U R A

Beatriu Sanchís

La gent jove “devora”
imatges. Ara ja no sols

en consumeix, sinó que tam-
bé li és més fàcil crear imat-
ges pròpies, capturar idees i
inventar històries. El certa-
men de Visualsound vol po-
sar en relleu aquesta nova
realitat en la que serà la seva
tercera edició, la qual tindrà
lloc a Barcelona entre l’1 i el
21 de febrer d’enguany. La
inauguració, que anirà a càr-
rec del grup Teatre de Guer-
rilla, serà el mateix dia 1 a la
Casa Golferichs i un dels
punts neuràlgics del Visual-
sound serà el Centre Garcila-
so. L’objectiu del festival és
esdevenir una veritable pla-
taforma de nous i noves ar-
tistes del camp de l’audiovi-

sual. Alhora, el festival crea
un espai d’interacció entre
el món amateur i els profes-

sionals que ja han desenvo-
lupat projectes en aquest
àmbit. La trobada ofereix
una àmplia oferta d’activi-
tats, com ara competicions,
taules rodones o debats,
sense oblidar les diferents
categories a les quals es pre-
senten els participants com
ficció, documental de con-
tingut social, òpera prima,
animació, videoclips, video-
creació, videopublicitat i

disseny web. L’entrada al
festival és lliure i limitada a
l’aforament. El certamen es
desenvoluparà a diferents
espais i equipaments de la
ciutat com: la Casa Golfe-
richs, la Farinera del Clot,
l’Espai Jove Boca Nord, el
Centre Garcilaso, el Punt
d’Informació de la Casa del
Mig o el Casal d’Associa-
cions Juvenils de Barcelona.
El festival és organitzat per
la Regidoria de Joventut,
els districtes d’Horta-Gui-
nardó, Sant Andreu, Sant
Martí i Sants-Montjuïc, així
com amb la col·laboració i el
suport de diferents entitats.
Per a informació més deta-
llada sobre la programació
es pot consultar la pàgina
web del festival.

Més informació
www.bcnvisualsound.org
Centre Gracilaso 
Telèfon 93 243 17 17

3a edició del Festival Barcelona
Visualsound de Creació jove

Fullet de promoció de Visualsound.

El certamen 
ofereix una àmplia
oferta d’activitats 
i categories

El festival de creació jove Barcelona
Visualsound esdevé una plataforma de
nous artistes del camp audiovisual 

La cotxera
d’Horta - Borbó

J. M. ContelA LB UM HI S TÒR IC

La cotxera de tramvies d’Horta, després anomenada de
Borbó, l’any 1964.

Quan la companyia de Tranvía de Barcelona a San An-
drés y Extensiones  va obrir la línia d’Horta, va comprar
els terrenys de la masia de Can Xiringall  per construir-
hi les noves cotxeres. L'espai era un tancat amb murs a
l’antic camí de Sant Iscle i a la Riera d’Horta i una cen-
tral elèctrica que donava servei al nou tramvia inaugu-
rat l’any 1901. Aquesta instal·lació de 17.599 m2 dispo-
sava de diferents edificis destinats a acollir els cotxes i
un taller de pintura i de reparació. Després de la guerra
de 1936-1939, va servir per emmagatzemar totes les
unitats malmeses de via estreta a l’espera de ser recupe-
rades o desballestades. Entre el 1947 i 1951, l’antiga
cotxera va ser enderrocada i se’n va aixecar una de més
moderna per a vehicles de via ampla, la qual va ser ano-
menada de Borbó pel fet d'estar en aquesta avinguda.
En tancar-se els tallers centrals de Sarrià, es van habili-
tar en aquesta instal·lació uns nous tallers centrals. Du-
rant uns quants anys, en aquesta cotxera van conviure
els tramvies i els autobusos, fins a la nit del 19 de març
de 1971, quan va entrar el darrer tramvia que va circu-
lar a Barcelona. Des d’aleshores va acollir només auto-
busos. Després de més de cent anys de serveis, aquesta
cotxera que es trobava al límit dels districtes d’Horta-
Guinardó, Nou Barris i Sant Andreu, va tancar el de-
sembre del 2003.  

Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 221 94 44
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N O T Í C I E Sf
Tres Tombs 2006 
El 15 de gener se celebra una nova edició d’una de les
festes populars més estimades a Sant Andreu. La
concentració serà a les 10.30 hores al c/ Ferran Ju-
noy i a les 12 hores es farà la benedicció i el Tres
Tombs. La festa dedicada a Sant Atoni Abat (protec-
tor dels animals) és també un dia de festa on els car-
rers s’omplen de carros, cavalls, carruatges i animals
de companyia, entre d’altres. 

Equipaments a les Cotxeres Borbó
Al solar de les antigues Cotxeres Borbó es construi-
ran sis nous equipaments de salut, 6.000 m2 per a
equips esportius, un aparcament soterrani, una bi-
blioteca, una piscina i un casal per a gent gran, entre
d’altres. També s’hi instal·larà la seu central del De-
partament de Benestar i Família de la Generalitat.
Aquests equipaments, situats geogràficament a Nou
Barris, repercutiran també de manera molt positiva
al barri del Congrés.

Marató de Sang a Sant Andreu
El Banc de Sang i Teixits, conjuntament amb el Dis-
tricte de Sant Andreu, són els responsables de l’orga-
nització d’aquesta marató prevista per al 27 de gener
vinent, de 10 del matí a les 22 hores a l’Auditori de
Can Fabra, (c/ Segre, 24-32). La marató té com a
objectius principals sensibilitzar sobre els greus pro-
blemes que s’originen quan manca sang i captar nous
donants.

Inscripcions als centres cívics
Aquest mes de gener es reprenen els cursos i tallers
dels centres cívics del districte. El districte disposa
de sis equipaments: el Centre Cívic Baró de Viver, La
Sagrera-La Barraca, Sant Andreu, Trinitat Vella i el
Centre Cívic Garcilaso. Tots els equipaments oferei-
xen una gran oferta d’activitats adreçades a tots els
públics, per a tots els gustos i al llarg de tot l’any.
www.bcn.es/santandreu

Daniel Venteo

El passat 30 de novembre,
dia de Sant Andreu, es va

celebrar el Plenari del Distric-
te. Aquesta data està carrega-
da d ’història , ja que era
aquest dia quan es renovaven
els càrrecs municipals de l’an-
tic Consell de Cent, el govern
autònom municipal que va
regir la ciutat de Barcelona
des del segle XIII fins a l’any
1714.
En aquesta data tan significa-
tiva per al Districte de Sant
Andreu, el Plenari municipal
va debatre i aprovar els infor-
mes preceptius sobre dos dels
grans projectes que ara hi ha
en marxa al districte: el pro-
jecte de les Casernes i el nou
pressupost del Districte per
al 2006
El Consell Municipal va apro-
var, amb els vots favorables
de PSC, ICV i ERC i l’absten-
ció de CiU i PP, el projecte de
nous habitatges, equipa-
ments i zones verdes del so-

lar de les antigues casernes
militars, del qual parlava Bar-
celona Informació en el passat
número de desembre.
Segons el regidor del Distric-
te, Jordi Hereu, “estem da-
vant d’un bon disseny urbà,
en el qual ha participat el mo-
viment veïnal i que comprèn
tant les necessitats actuals
com les futures del barri”.

El Plenari també va aprovar,
amb els vots favorables de
PSC, ICV i ERC i els vots con-
traris de CiU i PP, el pressu-
post municipal de Sant An-
dreu del 2006. El pressupost
és la traducció econòmica del
programa d’actuació del go-
vern del Districte sobre els

seus barris, tant pel que fa a
les polítiques al servei de les
persones com a les inversions
en nous equipaments i pro-
jectes urbans.
El pressupost de l’any 2006
sobrepassa els 24 milions
d’euros, quantitat que repre-
senta un increment del 10,9%
respecte del pressupost de
l’any 2005. Gràcies al nou
pressupost, el Districte aug-
mentarà un 5,6% els recursos
que actualment es destinen a
atenció social; un 19,2% les
activitats socioculturals, i un
23,98% les inversions direc-
tes del Districte sobre els ba-
rris de Sant Andreu.
El regidor del Districte també
va destacar la bona marxa de
les obres en curs al districte.
En les últimes setmanes han
acabat diverses obres, com ara
les urbanitzacions del sector
Trinitat-Madriguera, els car-
rers Francesc Tàrrega i Santa
Marta, el passatge Isabel Ribó
i la pavimentació de la plaça
Mercadal. Pel que fa a les
obres en marxa, cal destacar la
reurbanització del carrer Fora-
dada i diversos projectes al
barri del Baró de Viver.

Els veïns, satisfets
amb el projecte de
les Casernes,
demanen que 
no s’aturi

El Plenari del Districte informa favorable-

ment sobre el projecte de les Casernes i el

pressupost per a l’any 2006

El Ple va aprovar el projecte de casernes.

Alguns dels nous habitatges construïts al barri.

Suport i assessorament per als reallotjats del Bon Pastor
Redacció

Els veïns afectats per la re-
modelació urbanística de

les Cases Barates del Bon Pas-
tor poden consultar tots els
dubtes sobre el reallotjament a
la nova Oficina d’Informació
oberta al carrer Tàrrega, 2. A
més, el Patronat ha citat les fa-
mílies afectades a les seves ofi-
cines (C. Doctor Aiguader, 36)
per informar-los dels preus i
de les condicions de pagament
o lloguer dels nous habitatges.

L’Oficina d’Informació forma
part d’un Pla d’Acompanya-
ment que l’Ajuntament ha
dissenyat per donar suport a
aquestes famílies, amb espe-
cial atenció a la gent gran.
L’objectiu és facilitar el tras-
llat als habitatges nous i do-
nar resposta a les possibles
dificultats que puguin sorgir
durant el procés. 
Tal com es va acordar, el Pa-
tronat Municipal de l’Habitat-
ge es farà càrrec de les despe-

ses de notaria, registre i ges-
tió de les escriptures; de les
despeses generades pel tras-
llat de béns i mobles als habi-
tatges nous, i de les despeses
de contractació del subminis-
trament de llum, gas i aigua.

Oficina d’Informació
C/ Tàrrega, núm. 2
Dilluns, dimecres i dijous, de
16.30 a 19 hores.
Dimarts i divendres, de 10 a
14.30 hores.

El pressupost del Districte 
s’incrementa més d’un 10%
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E S P A I  U R B À

Núria Mahamud

E l drac del Parc Güell se
n'ha anat a escampar la

boira i ha buscat refugi a la
Trinitat Vella, lluny de la mi-
rada dels turistes. Està ben
acompanyat. El mateix Anto-
ni Gaudí i les antropomòrfi-
ques xemeneies de la Pedrera
també s’han amagat en un
passadís del barri, on esperen
quedar-se molt de temps. Ara
són figures d’un mural que
han pintat uns joves artistes
de Jerez de la Frontera, coor-
dinats pel muralista i escultor
català Antoni Gabarre, autor
del mural de la plaça de la Po-
mera (Sant Andreu) fa vint
anys i que ell mateix ha res-
taurat no fa gaire.

El mural del passatge de la Tri-
nitat Vella és la primera actua-
ció al districte del projecte Es-

pai Emblemàtic –dins del Pla
del Civisme–, la qual s’acom-
panyarà també d’accions de
manteniment i neteja del pas-
satge, activitats ludicoculturals
i la realització d’un segon mu-
ral per a joves del barri.
“Mitjançant l’art es posa fi al
vandalisme. Aquesta és la

meva teoria des de fa més de
30 anys”, opina Gabarre, “però
s’ha de tenir tacte i paciència”. 
El mural explica com va evolu-
cionar la creativitat de Gaudí i
com jugava amb les formes i
les diferents tècniques, com
ara el trencadís, el ferro forjat
o la ceràmica.
El passatge enllaça la Via Barci-
no amb el carrer Mare de Déu
de Lorda i la plaça de la Trini-
tat. És una via de comunicació
molt utilitzada pels veïns, però
el vandalisme i la brutícia dei-
xada per persones incíviques
han provocat fins ara una per-
cepció d’inseguretat. També hi
ha el CAP Via Barcino i dife-
rents entitats del barri: AV Tri-
nitat Vella, Coordinadora Cul-
tural Trinivé, Centro Cultural
Andaluz El perro de Paterna,
Grup de dones de Trinitat Ve-
lla i Associació de Comerciants
de Trinitat Vella.

El mural s’ha
instal·lat a l’entrada
de Via Barcino i
explica en què 
s’inspirava Gaudí

Encarregat pel Districte a l’artista Antoni

Gabarre, es pretén dignificar un passatge

percebut com a brut i insegur pels veïns

Antoni Gabarre amb el joves artistes que han realitzat el mural.

Antoni Gaudí inspira un mural 
al passatge de la Trinitat Vella

A l carrer del Coll, tocant a la plaça Massa-
das, hi ha Can Gerardo, una botiga de gè-

nere de punt i confecció que va obrir l’any
1918, per bé que des del 1886 ja existia al ma-
teix lloc un establiment d’aquestes característi-
ques. En Gerardo Serigó en va ser el fundador,
el rellevà el seu fill, també anomenat Gerardo, i
ara hi està el nét, en Francesc. L’any 1992 es va
reformar la botiga i es van recuperar els arcs
que formen els generosos aparadors. Encara
avui hi ha la caixa enregistradora i el telèfon del

començament. Hi trobem pijames, roba inte-
rior, jerseis... tant d’home com de dona. Però si
hi ha alguna cosa que fa que la botiga sigui un
punt de referència, són els uniformes escolars,
per això a la tarda és molt corrent que s’ompli
de pares i mares amb els seus fills. L’ambient
arriba a ser familiar perquè molts dels clients
són coneguts de tota la vida. 

Can Gerardo
C/ del Coll, 7

E L  T A U L E L L

Gènere de punt, confecció i uniformes escolars des de 1918

La botiga va ser reformada el 1992.

Joan Anton Font

S E R V E I  P Ú B L I C

Redacció

A final de gener començarà el termini per demanar
subvencions a l’Ajuntament de Barcelona. Tan bon
punt s’engegui el procés, s’hi anunciarà el tema con-
venientment. A partir de llavors, hi haurà un mes de
temps per presentar els papers (explicació del pro-
jecte per al qual es demana subvenció, fotocòpies de
DNI, dades bancàries…). 
Des de l’any passat, els diferents departaments mu-
nicipals que atorguen subvencions han unificat el
procediment al voltant d’unes bases conjuntes. De
tota manera, els requisits legals continuen essent
exigents, i per això caldrà prestar molta atenció a la
documentació requerida per tal de no oblidar cap
paper. El millor és començar consultant el web de
l’Ajuntament, on es poden descarregar tots els for-
mularis que caldrà omplir. En aquests mateixos do-
cuments ja s’especifica la documentació que cal pre-
sentar, la qual variarà segons el tema del projecte. 
Convé recordar que les subvencions no s’adrecen úni-
cament a entitats, sinó també a grups de fet que acre-
ditin la seva existència i un projecte prou fonamen-
tat. Per tal de facilitar el tràmit i resoldre dubtes,
l’Ajuntament posa a disposició de tothom equips d’a-
tenció específics a tots els districtes i serveis munici-
pals implicats. A la mateixa documentació que es des-
carrega d’Internet, ja s’hi especifica on cal dirigir-se. 
Convé resoldre tots els dubtes aviat i no deixar la
presentació dels papers per als últims dies, ja que se
solen formar cues importants que es podrien evitar
amb una mica de previsió. Com a criteri general,
l’Ajuntament de Barcelona atorga subvencions per
tal de promoure l’associacionisme i la cohesió social
a la ciutat. 

Els formularis especifiquen els papers que s’han de presentar.

Atenció: s’acosta el
moment de les subvencions
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P O L I E S P O R T I U

Pere S.Paredes

La lliga de les Nacions Unides és
un campionat de futbol que

s’està organitzant des de fa quatre
anys al districte de Sant Andreu.
José Guzmán, president a Barcelo-
na de la Fundació Juan Pablo II, or-
ganitzadora d’aquest campionat,
ens explica el perquè del nom de lli-
ga de les Nacions Unides: ”no no-
més es compon d’homes i dones
equatorianes; també hi juguen es-
panyols, brasilers, nigerians, boli-
vians, de molts països”. La lliga es
juga cada any de febrer a desembre
i hi participen més de mil jugadors

de totes les edats. Un volum de
gent molt gran que obliga l’organit-
zació a utilitzar diferents camps de
futbol del districte.
La fundació Juan Pablo II, que està
instaurada pertot el món, va ser
creada el 1987 a l’Equador i es va
establir a Barcelona el 1998. Entre
els somnis que té la secció espanyo-

la de la fundació Juan Pablo II està
el d'augmentar la seva tasca social
entre la gent equatoriana i d’altres
països. Pel que fa a l'esport, el seu
president vol “crear una ciutat es-
portiva i una escola de futbol que
serveixin per fer d’aquests nens
grans esportistes del futur”. 
A l'acte de clausura del campionat,
hi va assistir el regidor Jordi He-
reu, com a representant del Dis-
tricte de Sant Andreu, “al qual vo-
lem agrair  l ’a juda que ens ha

ofert”, sentencia el president de la
fundació Juan Pablo II.
Es van atorgar premis, copes, me-
dalles i records a quasi tots els par-
ticipants de la Lliga: des del porter
menys batut fins al millor golejador
i als campions de lliga, tant feme-
nins com masculins.

La present edició de la

lliga de les Nacions

Unides de Sant Andreu

es va clausurar amb una

gran festa al pavelló

municipal del Bon Pastor

de Sant Andreu

El campionat 
s’organitza al districte
des de fa quatre anys

Actuació folklòrica durant la clausura de la lliga.

Clausura de la lliga de futbol de 
les Nacions Unides a Sant Andreu

M U LT I M È D I A

TELEVISIÓ

Barcelona Televisió
“Hola Barcelona”
De dilluns a divendres, d’12.30 a 15.30
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 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
De l’AV de Sant Andreu Sud
Tel. 93 346 72 03

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

INTERNET

Tot l'oci de Barcelona 

En aquest web hi ha la informació dels
equipaments d'oci de Barcelona –entre
els quals hi ha les platges, els parcs i
jardins i les fonts de Montjuïc– i també
de les activitats lúdiques i culturals que
tenen lloc als museus, teatres, cinemes
i centres cívics de la ciutat.
www.bcn.es

Els districtes de la ciutat
al web bcn.es

El web bcn.es té un apartat que permet
fer una visita virtual a cadascun dels
deu districtes de la ciutat. Així, en
aquest apartat es pot triar la pàgina
web del districte que es vol visitar fent
un clic al mapa o sobre el nom del dis-
tricte escollit. Al web de cada districte,
s'hi pot trobar tota mena d’informació
relacionada, com ara els barris que l'in-
tegren, la seva situació dins la ciutat,
les activitats que s'hi celebren i els equi-
paments que té.
www.bcn.es/districtes/

w

per MANEL

El regidor del Districte, Jordi Hereu, fa lliurament d’un dels trofeus.
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Com és la mirada d’una dona?
És diferent de la d’un home. Tenim
un punt de vista diferent dels homes.
En moltes coses som semblants, però
no veiem les coses de la mateixa ma-
nera.
Precisament l’origen de l’associa-
ció Mirada de dona va ser un grup
d’anàlisi per parlar sobre el barri
de la Sagrera des del punt de vis-
ta de les dones.
Sí. Va ser un projecte pilot del barri.
Jo, en principi, no hi era, però de se-
guida que em vaig assabentar que es
muntava una associació de dones
m'hi vaig apuntar, perquè era una
cosa que trobava a faltar molt des de
feia temps.
És molta responsabilitat ser l’úni-
ca associació de dones del barri?
Potser, però és una cosa que ens sa-
tisfà molt. La gent que ve aquí està
molt contenta, s'hi troba bé.
Quina perspectiva aporta aques-
ta mirada de dona a les necessi-
tats del barri sobre les quals no

s’ha parlat abans?
Doncs mira, en primer lloc, l’horari
de les activitats. A la nostra associa-
ció, les comencem abans, perquè, per
exemple, les reunions de les associa-
cions de veïns comencen general-
ment a les 8 del vespre i les dones,
que tenim fills i família, a aquestes
hores no hi podem assistir. Les nos-
tres tertúlies comencen a partir de
les 4 de la tarda.
Això planteja un altre problema.
la majoria de dones que treballen
fora de casa no poden assistir-hi.
No. La nostra associació és de dones
mestresses de casa.
L’objectiu oficial de l’associació
“és donar protagonisme i visibili-
tat a la dona”. Què vol dir això?
Que ens vegin, que ens escoltin. Em
penso que ja hem fet una tasca molt
important, que ja som un grup de sò-
cies bastant ampli. I fem sortides,
conferències, passem pel·lícules i do-
cumentals, col·laborem a les festes
del barri de la Sagrera...
O sigui, que la finalitat de les acti-
vitats són bàsicament entretenir
Sí. Moltes de les dones que vénen
són vídues, gent gran, o sigui, que es-
tan soles a casa. Vénen perquè neces-

siten trobar-se amb altres persones.
També ens han demanat activitats
per al cap de setmana. De moment,
però, no ho hem pogut cobrir. 

També fan classes.
Fem classes de català i potser l’any vi-
nent farem un curset reglat al matí.
Jo estic molt contenta amb el curset
que hem fet. Si volem que la gent
s’integri, hem de posar la nostra llen-
gua a l’abast de tothom, més a prop
de la gent. Han estat més que res
classes de conversa, perquè hem de
començar des de molt a baix. Hi ha
gent que feia  cinquanta anys que vi-
vien a la Sagrera i que no s’havien in-
teressat mai pel català. Tot va ser co-
mençar les classes i han vingut. Com
que són aquí a la vora i no havien de
desplaçar-se, i a més moltes ens co-
neixien, s’hi van apuntar. També hi

ha gent d’Argentina, Bolívia i Perú.
També hem fet un curset d’informà-
tica.
I què hi ha de la teràpia?
Moltes vegades hi ha dones que han
perdut el seu marit o algun familiar i
per a aquests casos tenim una psicò-
loga que ha vingut diverses vegades a
fer unes xerrades. Hem fet tallers per
superar les pèrdues afectives i per
millorar l’autoestima de la dona. Ens
ha anat molt bé.
Considera que el tipus d’activi-
tats que organitzen són adequa-
des per atraure les dones joves?
Això és una mancança que tenim.
M’agradaria que hi vinguessin més
joves, per això hem avançat l’horari
de les tertúlies, per veure si en dei-
xar els nens al col·legi hi ha mares
que es volen apropar al centre cívic.
Però o no saben que existim o no els
interessa.
Mirada de dona ja compta amb 97
sòcies. Aspiren a créixer més?
Sí. Em penso que estar associada a
una entitat és bo, és molt enriquidor
per a la gent. I el més important és
que les dones de la Sagrera s’assaben-
tin que hi ha un espai especialment
per a elles. 

E N T R E V I S T A Maria Costa ,  secretària de l ’Associació Mirada de dona de la Sagrera

Maria Costa a la seu de l’associació.

Mirada de dona es va constituir com a associa-

ció fa just vuit mesos, però ja fa cinc anys que

treballa. Maria Costa destaca la importància del

fet que hi hagi un espai exclusiu per a elles

“Hem fet tallers per supe-
rar les pèrdues afectives i
per millorar l’autoestima

de les dones”

“Estar associat a 
una entitat és molt 
enriquidor per 
a la gent”

Pilar
Fernández


