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Sant Andreu La nova biblioteca de la 
Sagrera-Marina Clotet inaugura 
les seves instal·lacions el dia 20 
amb una gran festa veïnal i una 
jornada de portes obertes.

Biblioteca
El barri renova les seves 
vivendes, inaugura centres, 
canvia el vell mercat i 
d’aquí uns mesos rebrà 
per fi el metro.

Bon Pastor

La tranformació de la fàbrica en un espai creatiu i de producció 
s’uneix a la fructífera vitalitat de la Nau Ivanow, al SAT i al projecte de
convertir el vell Canòdrom Meridiana en el nou Centre d’Art de Barcelona.

L’explosió cultural

CRISTINA F. SÁNCHEZ
BARCELONA

S
i un districte té futur quan 
compta amb un model a 
seguir, Sant Andreu pot 
estar del tot tranquil. Les 

perspectives són molt bones. Al-
menys pel que fa a cultura i creació. 
 La Nau Ivanow, a la Sagrera, és la 
inspiració en estat pur, referent de 
creació a tot Barcelona. El SAT (Sant 
Andreu Teatre) s’ha colat amb èxit 
en la programació de la ciutat. I ara 
estan en procés les obres del vell Ca-
nòdrom Meridiana, al Congrés, des-
tinat a ser el Centre d’Art Contempo-
rani de Barcelona. 
 Però si hi ha una aposta colossal 
per als pròxims anys és la transfor-
mació de l’antiga fàbrica de Fabra 
i Coats, situada al carrer del Segre. 
Només la nau central –i n’hi ha una 
dotzena– compta amb 12.000 me-
tres quadrats destinats a la cultura i 
la creació. 
 Quan tots aquests centres funci-
onin a la vegada, el districte de Sant 
Andreu podrà presumir de ser un 
dels principals pols culturals de la 
ciutat. 
 L’estrella del projecte és la nau 
central de Fabra i Coats, i la seva pro-
jecció supera en gran mesura les fron-
teres del districte de Sant Andreu i, 
amb el temps, les de Barcelona. 
 L’anomenen factoria de la crea-
ció i estarà organitzada per plantes. 
A la primera s’hi instal·larà un viver 
de projectes culturals. Es tracta de 
facilitar la supervivència d’empre-
ses joves de Barcelona dedicades a 
la cultura i la creació. Se’ls hi dona-
rà assessorament i espai per poder 
desenvolupar-se. També s’hi podran 
acollir projectes culturals de caràc-
ter efímer, com festivals o exposici-
ons temporals. 
 A la segona planta s’hi instal·larà 
un gran centre de recursos per a la 
música i l’activitat audiovisual, amb 
estudis de gravació, locals d’assaig, 
sales de concerts, plató i laboratori 

de Sant Andreu s’accelera 
gràcies a Fabra i Coats

Passa a la pàgina següent

audiovisual, entre d’altres.
 La tercera planta estarà dedica-
da a les arts escèniques i del movi-
ment. Es tracta d’un espai destinat a 
companyies de teatre i dansa per a la 
creació de projectes. A més d’espais 
d’assaig i exhibició, comptarà amb 
vestidors i apartaments residència 
per als artistes. Es preveu que d’aquí 
en puguin sortir almenys una vinte-
na de projectes anuals. 
 A més de tot el que s’ha esmentat, 
la nau central acollirà l’Escola d’Arts 
de Sant Andreu, que inclou música, 
teatre, dansa i circ. També compta-
rà amb 1.000 metres quadrats desti-
nats al Museu Històric Industrial de 
Fabra i Coats. 

MODELS PER EMMIRALLAR-SE / Si hi ha 
un model de factoria de creació en 
què Fabra i Coats pot emmirallar-se 
és el de la Nau Ivanow, al mateix dis-
tricte, al barri de la Sagrera. 
 Aquest espai, inaugurat ara fa 12 
anys, funciona a ple rendiment i ja 
és tot un referent clar per als crea-
dors de la ciutat en els àmbits tea-
trals, de dansa, audiovisual i també 
de pensament. 
 El coordinador del centre, David 
Marín, marca algunes distàncies 
amb el que serà Fabra i Coats. «La di-
ferència principal entre nosaltres i 
un equipament municipal», expli-
ca, «és que ells compren un edifici, 
gasten milions a adequar-lo i des-
prés pensen com s’omple. Nosaltres, 
en canvi, primer l’omplim de con-
tingut i després ens ocupem de pin-
tar la paret». 
 D’altra banda, no resulta gens 
fàcil poder atraure el públic fins a 
una zona que no estigui situada al 
centre de Barcelona, i aquesta situa-
ció la coneixen molt bé al SAT (Sant 
Andreu Teatre), que no obstant ha 
aconseguit fer-se un forat en la pro-
gramació de la ciutat. 
 «Costa més que la gent es des-
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tat. Va comprar la fàbrica, va obrir 
la Nau Ivanow i la va posar a dispo-
sició d’aquells que necessitessin 
un espai per crear, per assajar, per 
mostrar. D’això ja fa 12 anys i Basi-
ana ha adquirit des d’aleshores les 
altres tres naus veïnes, de manera 
que l’antiga Nau ha crescut consi-
derablement fins a arribar als 3.000 
metres quadrats.

33 Ja feia anys que observava els 
canvis que s’anaven succeint al nú-
mero 28 del carrer d’Hondures. Allà 
hi havia la que havia estat la fàbri-
ca de pintures Ivanow. Un dia de 
1997 es va decidir a trucar al pro-
pietari i preguntar-li en quina situ-
ació es trobava l’edifici. En venda, 
va ser la resposta. I Xavier Basiana 
va decidir que era la seva oportuni-

Xavier Basiana, un mecenes agitador

33 Xavier Basiana, en un dels nous espais de la Nau Ivanow.
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Rec Comtal Veïna activa El músic Menjar bé
El canal, una via 
bimil·lenària que proveïa 
d’aigua Barcelona, ha 
marcat la història de Sant 
Andreu i de tota la ciutat. 

Mari Luz Exarch narra 
tota una vida dedicada a 
la participació social i el 
compromís amb les 
entitats veïnals.

Ricky, bateria de Standstill, 
ja ha rodat amb la seva 
banda per mig món, però 
sempre torna al seu barri 
de la Sagrera.

Ruta pels millors 
restaurants del districte de 
Sant Andreu, des de Trinitat 
Vella a Navas, passant per 
la Sagrera i Baró de Viver. 

Un total d’11 
naus per a ús 
global dels veïns 
del districte
33 El projecte de Fabra i Coats no 
es redueix només a l’espai cen-
tral, sinó que compta amb 11 naus 
més per a ús del districte. Entre 
altres equipaments, acolliran lo-
cals per a les entitats ciutada-
nes, el casal de barri, una guarde-
ria, vivendes per a joves, un equi-
pament assistencial destinat a 
la tercera edat o a sectors amb 
discapacitats i dues sales poli-
valents per a esdeveniments de 
gran format.

33 Can Fabra va en primera po-
sició. De tot el conjunt industri-
al del carrer del Segre, ha estat 
el primer que s’ha posat en fun-
cionament.  Segons el consisto-
ri, «es presenta com el gran cen-
tre per a  la cultura i per a la re-
cerca i l’intercanvi d’informació, 
on viure experiències relaciona-
des amb la lectura i l’escriptura, 
la imatge i el so, la plàstica i l’art, 
l’oci i l’educació». A més a més 
de la biblioteca Ignasi Iglesias, 
alberga un gran espai sociocul-
tural, sales d’estudi i sales d’ex-

33 Can Fabra.
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placi a veure un espectacle a Sant 
Andreu que al centre», admet Óscar 
Rodríguez, director del SAT, «però 
nosaltres ens hem convertit en un 
equipament de ciutat». Segons l’opi-
nió de Rodríguez, l’obertura de Fa-
bra i Coats ajudarà a la transforma-
ció de la zona i propiciarà el flux de 
visitants interessats en la cultura 
i en la creació. «Passa com amb els 
concessionaris de cotxes», explica. 
«Sempre és millor per al negoci te-
nir-los tots junts».
 Finalment, a tots aquests espais 
s’hi ha d’afegir el vell Canòdrom Me-
ridiana, situat al carrer de Concep-
ción Arenal. Es preveu que totes les 
obres d’adequació acabin abans de fi-
nal d’any. S’hi instal·larà el nou Cen-
tre d’Art de Barcelona, un espai en 
què es barrejaran la creació artística 
i també la seva exposició al públic.
 Canòdrom, SAT, Nau Ivanow i Fa-
bra i Coats no són només apostes del 
districte de Sant Andreu, sinó les 
apostes de la ciutat de Barcelona a 
Sant Andreu.

EL SAT 3 Carrer de Neopàtria, 54    
Els muntatges del Sant  
Andreu Teatre (SAT) ja  
compten amb un nombrós  
públic de fora del  
districte.

FABRA I COATS 3 Carrer del Segre, 40 
L’antiga fàbrica serà un enorme centre de creació i producció cultural. Només la nau central compta amb una 
superfície de 12.000 metres quadrats. 

NAU IVANOW 3 Carrer d’Hondures, 28 
Un moment dels assajos de la Nau Ivanow, que abans formava part de les instal·lacions d’una fàbrica.
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CANÒDROM
MERIDIANA 
3 Carrer de 
Concepción 
Arenal, 165. 
Les obres del 
vell recinte s’han 
d’acabar abans 
de final d’any.
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