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El passat 11 de febrer es va descobrir
a l’aire lliure la memòria i l’evolució

d’un barri industrial creat el 1929 amb
la construcció de 381 cases barates. Un
conveni de col·laboració entre la Uni-
versitat de Barcelona i l’Ajuntament ha
fet possible la creació d’un mural de
524 m² d’imatges impreses sobre les
pantalles acústiques del passeig Santa

Coloma, que explica minuciosament la
història de Baró de Viver. Els plafons
del mural mostren fotografies cedides
per veïns i veïnes del barri. S’hi desta-
quen les de la riuada del 1943, l’excep-
cional nevada de 1962 i la inauguració
del nus de la Trinitat i les rondes l’any
de les olimpíades.
La presentació del Mural de laMemòria
va fer-se davant del primer plafó de l’ex-

posició i va comptar amb la presidència
de la regidora del Districte, Gemma
Mumbrú, que estava acompanyada per
membres de la junta de l’associació de
veïns del barri, amb Miquel Cubilles
com a portaveu, i la vicerectora de la
UB, Isabel García. Tots tres van dedicar
unes paraules d’agraïment a les perso-
nes i associacions que han participat en
aquesta proposta d’art al carrer, una ini-
ciativa del Centre de Recerca Polis-GRC
Art, Ciutat, Societat, que va començar
a col·laborar amb entitats del barri el
2004. Un cop estrenat el primer pla-
fó, els primers veïns es van acostar a
contemplar les imatges. Alguns, amb
més nostàlgia, comentaven anècdotes
d’aquells primers anys de vida al bar-
ri, com la Dolores Campayo, que va
viure en una de les cases barates i re-
corda com els dimecres tots els qui vi-
vien al seu carrer es barallaven per
rentar la roba a la cantonada del cos-
tat de casa seva.
Entre els assistents, també van ser-hi
presents els alumnes del màster de la
UB de disseny urbà i que van treballar
en la construcció del mural. La Verònica
n’és un exemple: “En el fons, el mural és
una petita intervenció que reafirma la
identitat del barri”.
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Unes veïnes miren les fotografies del mural. LUIS CLÚA
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Hem completat
àmpliament la
feina que ens
vam proposar al
Pla d’Actuació del

Districte. Ho hem fet des d’un
vessant progressista per trans-
formar la realitat i avançar en
l’estat del benestar. S’han faci-
litat terrenys a la Generalitat
per fer escoles, centres sanita-
ris i residències per a gent
gran. Hem triplicat les places
d’escoles bressol, hemmillorat
el metro i el bus, hem fet habi-
tatge públic i hem apostat per
la cultura acostant-la a tots els
barris. A l'Ajuntament ente-
nem que són moments d'aus-
teritat. De fet, malgrat que no
li agradi a l'oposició, som l’ad-
ministració més solvent de tot
l'Estat espanyol. Per aquest
motiu no podem compartir la
política de paràlisi econòmica
de la Generalitat, que sembla
una estratègia de retallada de
les fites aconseguides en salut,
educació i cultura per conduir-
nos amb resignació al camí
d’una ferotge privatització
dels serveis bàsics. Tots ple-
gats evitarem aquestes políti-
ques de dretes.

Plegats evitarem
polítiques de dretes

PSC. GemmaMumbrú

El passat 2 de
març vam cele-
brar el darrer
Plenari del Dis-
tricte. D’una

banda em va saber greu que
l’equip de govern (PSC i ICV)
no permetés fer el balanç del
PAD, el Pla d’Actuació del Dis-
tricte. Crec que indica clara-
ment el que ha passat aquests
darrers quatre anys. Per una
altra, lamento aquesta nova
actitud reivindicativa que de
cop i volta i en qüestió de dos
mesos alguns partits han ex-
perimentat. Ho lamento per-
què hi ha hagut massa oportu-
nitats perdudes al llarg del
mandat per falta de lideratge i
de defensa dels interessos de
la ciutat de Barcelona i del dis-
tricte de Sant Andreu. I ho la-
mento perquè creuen que això
pot generar un desgast a CiU,
que aporta il·lusió i propostes
de futur. Des de CiU defensa-
rem els interessos de Barcelo-
na davant de qui faci falta i a
on faci falta. I des de CiU Sant
Andreu continuarem defen-
sant el districte davant el prò-
xim alcalde de Barcelona. Això
sí, amb lleialtat institucional!

CiU defensa
Sant Andreu

CiU. Raimond Blasi

Durant aquest
mandat, Sant An-
dreu té dos clars
exemples de la
falta de lideratge

d’Hereu. D’una banda, les ca-
sernes de Sant Andreu conti-
nuen essent un gran solar i els
equipaments projectats conti-
nuen patint retards, sobretot el
CAP, tan important per al barri.
I d’altra banda la Sagrera que
cada cop es programa per a més
tard, tot i que ha d’unir Barcelo-
na amb l’alta velocitat europea.
Però als veïns de la Trinitat el
que els preocupa és la manca de
protecció davant la droga que
es mou al barri. Des del PP vo-
lem capgirar aquesta situació
treballant als barris i escoltant
els veïns per recuperar Sant An-
dreu. El cambio es imprescindi-
ble; los mismos llevan 32 años
en el gobierno, y lejos de resol-
ver los problemas los han agra-
vado. Trias quiere un cambio de
gobierno, pero no descarta go-
bernar con los ingredientes del
tripartito. Sólo la fortaleza del
PP garantiza el cambio, en la
buena dirección, sin tripartitos,
ni sociovergencias, ni pactos de
Trias, ERC, Laporta.

Recuperem
Sant Andreu

PPC. Alberto Fernández

Durant aquest
mandat, Barcelo-
na ha viscut una
allau de micro-
transformacions

fruit d’un esforç inversor que
des de l’Ajuntament hem foca-
litzat en la proximitat, en l’aten-
ció a la vida quotidiana dels
barcelonins i barcelonines.
Hem desplegat una xarxa reno-
vada de 40 centres de serveis
socials, hem construït prop de
50 noves escoles bressol, una
desena de biblioteques, 14 ca-
sals de gent gran, estem remo-
delant els mercats, millorant
parcs i carrers, instal·lant ascen-
sors... Al districte de Sant An-
dreu, s’hi ha concretat més d’u-
na d’aquestes iniciatives.
El context de crisi no ens ha
frenat, l’exigència d’austeritat
l’hem adreçada cap a la despesa
que no signifiqui una afectació
directa en els drets socials i en
la cobertura de necessitats de la
gent. Però CiU ja ha anunciat la
intenció d’estroncar aquest pro-
cés, renunciant a construir
equipaments projectats o, fins i
tot, no posant enmarxa alguns
ja acabats. Des d’ICV-EUiA, ho
confrontarem.

Inversió o retallades?

ICV-EUiA. QuimMestre

Barcelona ha de
tenir més poder
polític per poder
decidir, la qual
cosa significa

més poder econòmic i la suma
d’ambdós comporta la possibi-
litat de fer les polítiques socials
necessàries per aconseguir una
ciutat més cohesionada, capda-
vantera en polítiques socials i
on tothom gaudeixi de les ma-
teixes oportunitats. La nostra
capital ha de ser una comunitat
social de vincles cívics entre
persones. En definitiva, Barce-
lona ha d’exercir el seu liderat-
ge en tant que capital de Cata-
lunya. Durant aquests darrers
quatre anys he estat la regidora
adscrita d’ERC al districte, fet
que m’ha permès establir vin-
cles de relació amb persones i
entitats de tots els barris i
conèixer les seves realitats i ne-
cessitats. Defensem que cal im-
plicar la ciutadania en la presa
de decisions, que cal estar al
costat de les persones, conèixer
els seus neguits, les seves ne-
cessitats i les seves il·lusions,
per fer possible la ciutat justa i
lliure que volem que Barcelona
esdevingui.

La ciutat justa i lliure

ERC. Ester Capella

Unmural recorda la història
del barri de Baró de Viver

‘Carnet de Voyage’
pels barris
La col·lecció de “Quaderns de
viatge” ja compta amb cinc vo-
lums: Poble Sec-Montjuïc, de Ma-
nel Andreu; Tombs pel barri Gòtic,
d’Stéphane Carteron; Un dia a
Gràcia, de Pep Montserrat, i Les
Corts i Un dia al Born, tots dos de
Juliet Pomés. Un passeig per
descobrir, a través dels dibuixos
de reconeguts il·lustradors, els
barris de Barcelona.

Carnet de Voyage
Edita: Ajuntament de Barcelona
PVP: 15 euros
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