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■ El bioinformàtic Roderic Guigó,
Premi Nacional de Recerca
La Generalitat i la Fundació Catalana per a la
Recerca (FCRi) han guardonat el bioinformàtic
Roderic Guigó, coordinador del programa de
bioinformàtica i genòmica del Centre de Regulació
Genòmica (CRG) i professor de bioinformàtica de la
Universitat Pompeu Fabra (UPF), amb el Premi
Nacional de Recerca 2017. El guardó, dotat amb
40.000 euros, distingeix Guigó per la seva recerca
en l’aplicació de tecnologies computacionals en la
gestió i l’anàlisi de dades biològiques.

El projecte de reforma de les antigues casernes de Sant Andreu preveu construir-hi un gran parc, una
rambla, equipaments i habitatges. FRANCESC MELCION

■ Troben un cadàver calcinat
en un camí de terra a Begues
Els Mossos d’Esquadra investiguen la mort d’una
persona el cadàver de la qual es va localitzar ahir
calcinat en un camí de terra al municipi de Begues,
al Baix Llobregat. La policia va rebre l’avís d’un
ciutadà que va trobar el cos cinc minuts abans de
les nou del matí. Des de llavors, els membres de la
divisió d’investigació criminal treballen per
identificar la víctima i les causes de la mort.
Mentrestant, el jutge que dirigeix el cas ha
decretat el secret de sumari.

Un gran parc transformarà
les casernes de Sant Andreu
Colau destina deu milions el 2018 a fer la zona verda i una rambla
MARIA ORTEGA
BARCELONA

■ Mor una dona a Úbeda que feia 12
hores que s’esperava a urgències
L’Hospital d’Úbeda (Jaén) va obrir ahir una
informació reservada per la mort d’una pacient a
l’àrea d’urgències del centre. La dona, de 64
anys, es va estar 12 hores en una llitera sense
que ningú li prestés atenció. Va arribar a
urgències passades les 14.00 hores. Durant el
trasllat la va acompanyar una auxiliar de la
residència d’avis on vivia, però una vegada al
centre la va deixar sola. Segons el diari local
Ideal, els sanitaris van cridar la dona per
megafonia, però no estava en condicions de
contestar. El personal va suposar que se n’havia
anat i no va ser fins al cap de dotze hores, en el
canvi de torn, que un professional va preguntar
per la identitat de la dona a la llitera, ja morta.

■ Petició a la UE perquè faci complir el
retorn de la indemnització del Castor
La Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia i
l’Ajuntament d’Alcanar van exigir ahir al ministeri
d’Energia que suspengui l’ordre publicada al BOE, i
que es va autoritzar l’endemà de la sentència del
TC, que autoritzava a continuar cobrant als
consumidors de gas la part corresponent al 2018
de la factura del Castor, un cobrament que l’alt
tribunal considera inconstitucional. Per pressionar
perquè es compleixi la resolució del TC, la
plataforma escriurà al Banc Europeu d’Inversions
(BEI), a la Defensora del Poble Europeu, a la
Comissió de Peticions i al Parlament Europeu, com
també a tots els grups europarlamentaris.

Alguna cosa es mou –per fi– a les casernes de Sant Andreu. Després
que, a finals del 2015, l’Ajuntament
de Barcelona i el Consorci de la Zona Franca –que és, des del 2004, el
propietari de la major part d’aquest
macroespai– firmessin el conveni
per reactivar la zona, aquest 2018
s’hi començaran a veure els primers grans canvis, tot i que la reurbanització global acabarà el mandat que ve. En primer lloc s’hi farà
un parc de fins a 22.000 metres
quadrats, que es convertirà en la zona verda més gran de Sant Andreu.
Aquest gran parc es construirà en
dues fases i tindrà un pressupost de
5,7 milions d’euros. I, en segon lloc,
començarà també la urbanització
de la rambla de les Casernes i la
construcció de 160 pisos públics
per a gent gran i un casal de joves
annex. “El 2018 haurem trepitjat
l’accelerador i començarem a veure resultats”, va celebrar ahir la regidora del districte, Laia Ortiz, que
va recordar que el projecte de
transformació està pràcticament
aturat des del 2004.
Les obres que ja estan en marxa
corresponen a la primera fase de la
construcció del futur parc d’Antoni Santiburcio –el nom homenatja
qui va ser regidor de l’Ajuntament
en època socialista, però el consistori no tanca la porta a atendre la

petició de canvi de nom que han fet
algunes entitats veïnals– i urbanitzaran un espai de 12.000 metres
quadrats, que és el que queda entre
els carrers Gran de Sant Andreu, Palomar, Torras i Bages i el passeig de
Santa Coloma. El parc comptarà
amb zones de descans, una esplanada, un parterre aromàtic, una zona
arbrada amb àrees d’exercici per a
joves i gent gran i una font.
La inversió per a aquests treballs
és de 3,2 milions d’euros i, quan estiguin enllestits, començarà la segona fase del parc, que és la que incorporarà una zona de jocs infantils i

Equipaments
S’hi construiran 160
habitatges destinats a gent
gran i un casal de joves annex
servirà per guanyar 6.000 metres
quadrats més de verd. La previsió és
que aquestes obres comencin el segon semestre del 2018. I, finalment,
s’hi sumarà una zona no urbanitzada del costat del carrer Palomar, que
suposarà 4.000 metres quadrats
més de parc. En total: 22.000.
Pel que fa a la rambla, que estarà situada a l’illa de cases que limiten els passejos de Torras i Bages i
Santa Coloma i els carrers de Palomar i Fernando Pessoa, les obres
començaran el primer semestre de
l’any que ve i suposaran una inversió de 4,3 milions d’euros. En con-

junt, doncs, si se sumen els treballs
del parc i els de la rambla, el consistori injectarà uns deu milions d’euros durant l’any que ve a l’àmbit de
les casernes. Quant als equipaments compromesos, a més dels pisos per a gent gran i el casal de joves, que es començaran a aixecar,
també, el 2018, està previst redactar el projecte executiu d’un pavelló esportiu i d’una escola bressol.
Fins ara, el gruix d’aquest espai
eren solars sense ús i només hi havia en funcionament una comissaria dels Mossos d’Esquadra, un centre d’urgències d’atenció primària i
l’Escola Eulàlia Bota. De la llista
d’equipaments de competència
municipal, quedarà pendent el centre cívic.
Els exlegionaris resisteixen

Tot i la pressió de l’equip de govern
d’Ada Colau per expulsar els antics
legionaris que, des del 2013, disposen d’un espai de 5.000 metres quadrats cedit a les antigues casernes
–on ja tenien la seva seu històrica–,
la Germandat d’Antics Cavallers
Legionaris de Barcelona no s’ha
mogut del seu lloc. El Consorci de la
Zona Franca no ha atès la petició de
l’Ajuntament perquè posi fi al conveni de cessió.
“Hem dit de manera reiterada al
Consorci que aquest no és un espai
perquè hi siguin, que el barri no els
vol i que cal que es desallotgi i s’enderroqui l’espai”, va defensar ahir
la regidora del districte.e

