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Rafael Juncadella
Més que un lluitador

“Ensenyo a llegir
i escriure, perquè
sense cultura no
hi ha llibertat”
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Porta ha renovat el
casal per a gent gran
RENOVACiÓ

INVERSIÓ

ACTIVITATS

La vella casa que hi
havia s’ha substituït
per un modern edifici

El pressupost del nou
equipament ha estat
de 870.00 euros

Ara també s’hi fan
xerrades, tallers de
cuina i informàtica
Pàg. 3

Pàg. 4

Biblioteca de
Nou Barris
Els llibres i el circ, junts

SERVEI PÚBLIC

Pàg. 6

Millorar el nivell
de català al barri
Centre de Normalització

ABANS I ARA

Els Mossos d’Esquadra
s’estableixen a Nou Barris

Pàg. 4

Ca n’Ensenya, un
patrimoni que
hem conservat

POLIESPORTIU

Pàg. 7

Anna Valls, una
atleta de Nou Barris
A la cursa de la Mercè
La base d’operacions de Mossos a Barcelona estarà al passeig Andreu Nin.

A partir del mes de novembre,
la zona pròxima al parc esportiu
de Can Dragó i el centre d’oci
Heron City rebrà nous veïns:
700 mossos d’esquadra. Aquest
contingent forma part del predesplegament del cos autonòmic a Barcelona, que comença el
novembre d ’eng uany i s ’estendrà fins al novembre de
2005. Aquests efectius establiran la seva base d’operacions al
passeig d’Andreu Nin. L’espai
que ocuparan és, de fet, la futura comissaria de la Guàrdia Urbana a Nou Barris. Des d’allí, els
mossos sortiran a patrullar per
tota la ciutat, en coordinació
amb la Policia Nacional i la
Guàrdia Urbana.
Pàg. 5
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ATENCIÓ AL CIUTADÀ
Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) Districte
Doctor Pi i Molist, 133.
Telèfon d’informació 010
(preu de la trucada: 0,55 euros + IVA /cada
3 minuts o fracció)

Diumenge 17 d’octubre

Dissabte 16 d’octubre

Marxa popular en mountain bike

Concert de reggae

A les 10 h. Sortida del Velòdrom d’Horta
Inscripcions a la Seu del Districte els dies
13, 14 i 15 d’octubre de 17 a 20 h.

A les 21.30 h. Laboratori Musical Les Basses
(Teide, 20)
Grup pendent de confirmació.

93 354 10 86

22, 23 i 24 d’octubre

Divendres 21 d’octubre

93 353 95 16

Jornades sobre circ a Catalunya

Música para tus retinas

93 359 40 00

Ateneu Popular de Nou Barris (Portlligat, s/n)
Taules rodones i espectacles.
www.noubarris.net/eix9b2004

A les 20 h. Laboratori Musical Les Basses (Teide, 20)
Cicle de cinema musical.

CENTRES CÍVICS I CULTURALS
Centre Cívic Can Basté
Pg. Fabra i Puig, 274.
Centre Cívic Zona Nord
Av. Rasos de Peguera, 25.
Centre Cívic Les Basses
Teide, 20.
Centre Cívic Torre Llobeta
Santa Fe, 2 bis.
Centre Cívic Via Favència
Via Favència, 217.
Ateneu Popular de Nou Barris
Portlligat, s/n.
Masia de la Guineueta
Pl. Ca n’Ensenya, s/n.
Casal de Barri de Prosperitat
Pl. Àngel Pestaña, s/n.
Casal de Barri de Torre Baró
Escolapi Càncer, 1.
Centre Porta-Sóller
Estudiant, s/n (Baixos Pl. Sóller)
Centre d’Activitats Vallbona
Oristà, 8-10.

93 420 66 51
93 276 99 50
93 407 29 29
93 420 66 51

93 353 86 44
93 276 09 49

93 350 93 81

Dijous 28 d’octubre

Spanish Bizarro Freak Festival

Castanyada “Bruixes per la pau”

A les 22 h. Laboratori Musical Les Basses (Teide, 20) Amb
Chiquito de la Calzada, los Hermanos Calatrava, el Paio
Juan Manuel… Fins a 30 artistes i 20 Dj.

A les 18 h. Centre Cívic Torre Llobeta (Santa Fe, 2 bis)

BIBLIOTEQUES
Bib. Pública Nou Barris
Albert Einstein, 2-4.
Bib. Pública Roquetes
Pla de Fornells, 31.
Bib. Pública Canyelles
Rda. Guineueta Vella, 32-34
Bib. Popular Torre Llobeta
Santa Fe, 2 bis (CC Torre Llobeta)

Divendres 22 i dissabte 23 d’octubre

93 359 36 55

93 291 48 50
93 359 65 27
93 274 94 74
93 358 56 14

SERVEIS SOCIALS

Divendres 29 d’octubre

Nit d’ànimes

Dijous 4 de novembre

A les 18 h. C. Cívic Can Basté (Pg. Fabra i Puig. 274)
Tallers de maquillatge per infants, queimada
i contes d’altres països per a adults.

Música para tus retinas

C.S.S Zona Nord
93 276 99 57
Av. Rasos de Peguera, 25 (Centre Cívic)
C.S.S Zona Sud
93 407 29 29
Teide, 20 (C. Cívic Les Basses)
C.S.S Pau Casals
93 274 91 50
Juan Ramón Jiménez, 4-6.
C.S.S Roquetes
93 276 98 00
Vidal i Guasch, 76-78.

Dissabte 13 de novembre

Festival Hipersons
A les 22 h. Laboratori Musical Les Basses (Teide, 20)
Dijous 21 d’octubre

GENT GRAN
Casal Sant Jordi
Pablo Iglesias, 102.
Casal Casa Nostra
Maladeta, 38-40.
Casal Prosperitat
Pablo Iglesias, 8.
Casal Pau Casals
Juan Ramón Jiménez, 4-6.
Casal Turó de la Peira
Doctor Pi i Molist, 39-63 int.
Casal Pedraforca
Pedraforca, 8-10.
Casal Platja d’Aro
Platja d’Aro, 6 bis.
Casal Verdum-Artesania
Artesania, 96.
Casal Guineueta II
Guineueta, 19.
Esplai Virrei Amat
Felip II, 305.

93 359 31 54
93 353 82 29
93 350 29 04

Vet aquí un gat
A les 18 h. Centre Cívic Zona Nord
(Av. Rasos de Peguera, 25)
Contes infantils a càrrec de Jaume Barri.

93 408 10 92
93 350 30 27
93 276 06 51
93 359 24 31
93 427 14 29

Divendres 29 d’octubre

Campionat de PlayStation:
Pro Evolutions Soccer 3
A les 22 h. Centre Cívic Zona Nord
(Av. Rasos de Peguera, 25)

Mort
A les 19 h. Centre Cívic Torre Llobeta (Santa Fe, 2 bis)
Teatre a càrrec de la Cia. Naia

93 291 68 36
93 353 95 16
93 359 06 00
93 349 82 00

092
93 291 50 22
93 291 50 17

SERVEIS URGENTS
Telèfon únic d’emergències
Urgències sanitàries
Mossos d’Esquadra
Cos Nacional de Policia
Bombers

A les 22. 30 i 19 h, respectivament.
Ateneu Popular de Nou Barris (Portlligat, s/n)
Dansa. Història basada en el relat mitològic de Dido i
Enees, amb música de l’òpera de Henry Purcell.
Dissabte 23 d’octubre

93 351 00 03

GUÀRDIA URBANA
Unitat Territorial Nou Barris
Marie Curie, 20.
Emergències
Tràmits (Guàrdia Urbana, 3-5)
Accidents (Guàrdia Urbana, 3-5)

Dissabte 16 i diumenge 17 d’octubre

Thomas Noone Dance

93 274 91 35

ALTRES SERVEIS
Arxiu Municipal de Districte
Doctor Pi i Molist, 133.
Arxiu Històric de Roquetes
Portlligat, 1.
C. Normalització Lingüística
Marie Curie, 20.
Centre de Recursos Pedagògics
Sant Iscle, 62.

A les 20 h. Laboratori Musical Les Basses (Teide, 20)
Cicle de cinema musical.

112
061
088
091
080

Del 14 d’octubre al 12 de novembre

Divendres 12 de novembre

Contemporany Landscapes

Pin Ups

Espai Fotogràfic Can Basté (Pg. Fabra i Puig. 274)
La transformació urbana del districte a travès
d’una exploració fotogràfica.

A les 21 h. Centre Cívic Zona Nord
(Av. Rasos de Peguera, 25)
Espectacle de cabaret amb titelles.

Del 14 d’octubre al 12 de novembre

Divendres 12 de novembre

El centre de l’univers

Costi el Chato

Espai Fotogràfic Can Basté (Pg. Fabra i Puig. 274)
Sèrie fotogràfica en blanc i negre que postula que el
ventre femení és el centre de l’univers humà.

A les 22.30 h. Ateneu Popular de Nou Barris
(Portlligat, s/n)
Una jove promesa del ball flamenc del districte.

SALUT
CAP Guineueta
Pg.Valldaura, 135.
CAP Roquetes
Garigliano 23-27.
CAP Chafarinas
Chafarinas, 2-8.
CAP Río de Janeiro
Av. Río de Janeiro, 83-91.
CAP Ciutat Meridiana
Sant Feliu de Codines, 2.

FARMÀCIES
www.farmaciesdeguardia.com

93 274 95 32
93 276 80 66
93 354 16 22

NOU BARRIS
B A R C E L O N A

www.bcn.es/publicacions
bcnrevistes@mail.bcn.es

93 276 99 04
93 353 19 44
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El nou casal d’avis ‘Casa Nostra’
amplia l’oferta d’activitats
El Casal de Gent Gran Casa Nostra
ha tornat a acollir els usuaris
habituals en un edifici nou que
s’ha construït en el mateix solar
del carrer de Maladeta, 38, que
ja ocupava des de la seva creació

L’alcalde, Joan Clos, va assistir a la inauguració.

Pilar Fernández
l Casal Casa Nostra és
un equipament emblemàtic per a la gent gran
del barri de Porta. Funcionava com a tal des de 1982,
dos anys després que l’Ajuntament comprés la vella torre que hi havia als números
38-40 del carrer de Maladeta i que ara ha estat substi-

E

tuïda per un edifici modern,
projectat per l’arquitecte
Antoni Miralles i construït
per l’empresa municipal
Pronoubarris SA.
La nova construcció resulta
més còmoda i permet oferir
més espais que permeten la
programació de noves activitats que hi atrauran un públic
també nou que fins ara no

s’hi havia deixat veure gaire,
és a dir, les dones. Pel tipus
d’activitats que s’hi podien
practicar fins ara eren molt
poques les dones hi acudien,
llevat, és clar, dels dies que hi
havia ball.
A les clàssiques activitats que
ja s’hi practicaven, com les de
jocs de taula, manualitats,
petanca, o els balls dels dissabtes o de les revetlles, s’hi
afegiran xerrades, tallers de
cuina i potser d’informàtica, i
més de manualitats.
El nou casal té dues plantes
amb una superfície total de
666 m2. La construcció té forma de “L” i emmarca un pati
interior amb arbres que ja tenia, d’una superfície de 304
m 2 i que permet mantenir
una mena de pista de petanca. La planta baixa compta
també amb una zona porticada de 115 m2.
A l’interior, la planta baixa alberga un bar-cafeteria, una
sala de lectura o d’activitats
més tranquil·les, una sala de

televisió i informàtica, una
sala de reunions i els lavabos.
A la primera planta estan situades tres sales de tallers
polivalents, on els usuaris
poden practicar múltiples activitats, incloses classes de
gimnàstica, i una sala de juntes per a ús de la Junta Directiva del casal o d’associacions
del barri.
Entre el casal i el carrer de
Maladeta hi ha, a més, un
pati ex ter ior públic de

510 m 2 , enjardinat i amb
bancs i seients individuals,
tot plegat per consolidar la
identificació d’aquest tipus
d’equipaments com un espai
d’oci, de trobada. “Aquí la
gent ve a xer rar amb els
amics i a jugar a dòmino o a
cartes”, confirma el president de la Junta del Casal de
Gent Gran Casa Nostra, Manuel Sust. Una manera de
passar el temps que resulta
massa inactiva per a algunes

El nou equipament
te dues plantes
i un jardí públic
de 510 m2
persones, però no pas per a
moltes altres, ja que només
al districte de Nou Barris hi
ha un total de dotze casals
de gent gran.

A QUE HI HA DE NOU AL CASAL
• 666 m2 de superficie
• 3 tallers polivalents
• Sala de juntes
• Espai públic enjardinat de 510 m2
• Pati interior amb arbres de 304 m2
• Sala de lectura
• Bar-cafeteria
• Sala d’informàtica

Li agraden els casals de gent gran?

Ángel López
Extreballador
de Pegaso

Isabel Molla
Tresorera de
Casal de Gent Gran

“Jo busco distreure’m,
estar amb els amics.
Alguns fins i tot havien
estat companys de treball. Busco el que no
tinc a casa i em donen
els amics. I treballem
amb l’ordinador.”

“Els casals ofereixen
moltes possibilitats de
distracció. S’hi coneix
gent, s’hi fan amistats.
Però ara trobem a faltar serveis que teníem
abans, com barber,
perruquera i callista.”

Francesc Campillo
Expaleta
“Vinc al casal per
distreure’m, a passar
l’estona, perquè
el que jo havia de fer
a la vida ja ho he fet i
quan no sóc aquí sóc
al metge. Però hi trobo
a faltar una sala de
billar.”

Pilar Catalán
Vicepresidenta
del Casal
“És i ha de ser un lloc
d’esbarjo. Hi ha gent
que ve matí i tarda i
se’n va quan tanquem.
La majoria només
volen jugar, encara que
també se’ls ofereix de
fer altres coses.”

Manuel García
Exguàrdia urbà

Carmen Butier
Mestressa de casa

“Vinc perquè m’hi
trobo a gust.
Visc sol i aquí veig la
gent, jugo i xerro.
No faig cap més
activitat, perquè ja he
treballat prou, però
s’hi hagués gimnàs al
casal, m’hi apuntaria.”

“No m’agraden els
casals. No em trobo
tan gran com per
anar-hi. A més, jo tinc
moltes coses a fer
a casa i vaig a la piscina a nadar, faig excursions i m’estic amb els
meus néts.”

C I U TA DA N S O P I N E N
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Ca n’Ensenya, un pont
del passat al segle XXI

Ideal d’en Clavé, el motor del món
de la sardana a Nou Barris

La masia de Ca n’Ensenya, situada darrera del Mercat
de la Guineueta, va ser construïda al segle XVIII, encara
que una part del seu edifici va ser remodelada l’any
1876 per servir de dependència externa del futur Institut Mental de la Santa Creu i Sant Pau, on els mateixos
malalts s’ocupaven de les tasques agrícoles. A hores d’ara conserva la seva fisonomia original i ha estat rehabilitada per acollir diversos col·lectius i entitats del barri,
com el Centre d’Esplai Guineueta i el Casal de Joves. La
masia compta amb una sala polivalent, diverses sales
per a ús de les entitats i una cafeteria en un espai de
més de mil metres quadrats. Ca n’Ensenya és una de les
peces destacades del patrimoni històric de Nou Barris.
Forma part d’un conjunt de monuments i espais d’interès de l’actual Parc Central, en el qual s’inclouen també l’aqüeducte de Dosrius i la masia de Can Carreres.

El centre destaca per la seva dedicació especial a la mainada.

Abans Al tancar el Mental, es va abandonar.

Ara Un equipament de referència al barri.

Núria Mahamud
L’Ideal d’en Clavé és una de
les entitats més veteranes
de Nou Barris i amb més
prestigi dins l’àmbit sardanístic català. Des del 1960
fa una gran tasca de promoció de l’ensenyament
del ball català per antonomàsia a infants, joves i
grans.
L’entitat destaca per la seva
dedicació a la mainada, a la
qual ofereix cursos de danses catalanes –ball de bastons, ball de cintes, sardanes…– dins el programa El
país a l’escola, organitzat
per Acció Escolar.
Al seu centre social, el conegut local d’”Els Propis”, a
la Via Júlia, també organitza tallers de sardanes per a
totes les edats. A més, periòdicament organitza
campionats sardanistes a la

plaça Sóller i cada diumenge es troben les colles de
l’agrupació al Parc de la
Guineueta.
D’altra banda, cada tardor,
el Parc de la Guineueta es
converteix en el gran punt
de trobada dels afeccionats
a la sardana gràcies a l’Aplec de Sardanes que des
de fa ja unes quantes dècades organitza aquesta agrupació sardanista. Aquest
aplec està considerat pels
experts en la matèria com
el més important de tota
Catalunya.
La Ideal d’en Clavé té uns
700 socis i compta amb
una banda pròpia des de fa
quinze anys, la Banda
Simfònica de RoquetesNou Barris, amb 65 músics. El passat 25 de juliol
va celebrar aquest aniversari a l’Auditori i el 17 d’octu-

bre ho tornarà a fer al Palau de la Música. D’altra
banda, la seva revista trimestral, “Rotllana”, una de
les dues úniques dedicades
al món sardanista, ja ha

L’Aplec Sardanista
del Parc de la
Guineueta està
considerat com
el més important
de Catalunya
arribat al número 100.
Enguany, l’Ideal d’en Clavé
ha tornat a guanyar el Premi Nou Barris Cultura,
que s’atorga en el marc de
les Festes de Nou Barris,
en reconeixement a la
gran tasca que fa a favor
de la cultura tradicional
catalana.
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La central provisional de
Mossos, al passeig Andreu Nin
Gerard Maristany
alculem que cap a
mitjan novembre
l’espai podria estar ja operatiu”, comenta el comissari de
Mossos d’Esquadra, Josep
Milán. Es refereix a la futura
comissaria de la Guàrdia Urbana del passeig d’Andreu
Nin que l’Ajuntament cedeix
provisionalment al cos autonòmic. Allí, 700 agents establiran provisionalment la
seva central, des de la qual
sortiran a patrullar els carrers
de la ciutat. Aquest contingent correspon a la primera
fase del desplegament dels
Mossos d’Esquadra a Barcelona, que durarà un any. El novembre de 2005 arribaran
1800 agents més, amb la qual
cosa els efectius autonòmics
a la ciutat pujaran fins als
2500. Quan arribi aquell moment, els Mossos abandonaran la comissaria d’Andreu
Nin i es distribuiran per les
deu comissaries que ja s’estan
habilitant als deu districtes
de la ciutat. A Nou Barris,
serà la del carrer d’Aiguablava, a tocar de la parada de
metro de Trinitat Nova.
A partir d’aquest novembre, i
durant dotze mesos, els Mossos d’Esquadra treballaran
conjuntament amb la Policia
Nacional, a la qual, de fet,
substituiran en moltes de les
seves competències quan
s’hagi enllestit el desplegament. “El primer que farem
ara és integrar-nos a la sala
del 091, per tal d’aprendre la
dinàmica d’atenció als requeriments que es vagin rebent”.
A la pràctica, això voldrà dir

“C

Aquest edifici serà la central provisional dels Mossos a Barcelona.
que quan algú truqui a la Policia Nacional per resoldre una
emergència, es podria presentar al requeriment una patrulla de mossos d’esquadra.
Durant aquest any “no substituirem la Policia Nacional,
sinó que complementarem el
seu patrullatge”, comenta Milán, el qual assegura que “en

El novembre de
2005 es repartiran
per deu comissaries
a tota la ciutat
les hores en què les patrulles
no estiguin atenent requeriments, faran patrullatge preventiu pels carrers de la ciutat”. El propòsit del conjunt
és que el cos autonòmic comenci a aplicar a poc a poc
les mateixes rutines que s’acabaran seguint d’aquí a un
any. Això vol dir, d’una banda, assumir funcions en la seguretat ciutadana, però tam-

bé fer-se visibles al carrer.
Aquesta segona part de feina
inclou una intensa col·laboració amb la Guàrdia Urbana, ja
que quan els mossos actuïn al
carrer s’ocuparan també d’assumptes relacionats amb les
ordenances municipals, tals
com la prevenció d’infraccions de trànsit o les accions
contra la venda ambulant
sense llicència. “Quan el sistema funcioni al 100%, els
agents que patrullin assumiran tant resolucions de problemes de soroll com de venda il·legal, siguin mossos o
urbans”, expliquen els responsables de la Guàrdia Urbana de Barcelona. De fet,
això ja ha estat així durant
l’Operació Turisme, en què
han participat els Mossos
d’Esquadra: a mitjan agost ja
havien realitzat 73 comissos
de venda ambulant sense
llicència a la plaça de Catalunya. Una qüestió que fins ara
assumia en solitari la Guàrdia
Urbana.
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f NOTÍCIES
14ª Marxa Popular de Mountain Bike
El proper diumenge
17 d’octubre, la Marxa Popular de Mountain Bike CollserolaNou Barris permetrà
un cop més fer un interessant recorregut
per la serra de Collserola. El punt de sortida i arribada és el
Velòdrom d’Horta i
les inscripcions es poden fer fins al 15 d’octubre als clubs Bicisport (Piferrer, 107) i
Bici a Fons (Secretari
Coloma, 96-98) o directament al Districte
de Nou Barris els dies
13, 14 i 15 a la tarda.

Tres ascensors per a l’estació de Via Júlia
Properament s’iniciaran les obres per a la construcció de tres ascensors a l’estació de metro de Via Júlia,
a la Línia 4. Hi haurà un ascensor exterior, situat al
passeig, que connectarà el carrer amb el vestíbul, i altres dos interiors que conduiran els passatgers del
vestíbul a les andanes. Les obres tindran una durada
aproximada de sis mesos i comportaran la reducció
del trànsit a un carril a les dues bandes de la Via
Júlia.

10è Obert d’Escacs l’Ideal d’en Clavé
Des del passat mes de setembre, el Centre Cívic Via
Favència (Via Favència, 217) acull l’Obert d’Escacs
l’Ideal d’en Clavé, un torneig d’escacs organitzat per
l’entitat Escacs Nou Barris l’Ideal d’en Clavé que finalitzarà el proper 20 de novembre. Les competicions
d’escacs tenen lloc cada dissabte, de 9 a 14 h, al centre cívic, i hi ha tres premis per als millors jugadors
en diferents categories.

Cinema i filosofia a Can Basté
Ja està en marxa la segona edició del cicle 35 mm2 de
cinema independent, dedicat a la relació entre el cinema i la filosofia. La psicologia, la metafísica, l’ètica
i l’estètica són els quatre apartats d’una programació
dintre la qual es troben autèntiques joies del cinema
de tots els temps. L’entrada és gratuïta i hi ha dues
sessions al mes. Més informació: Tel. 93 420 66 51.

Arriba el 36è Aplec de Tardor de les Roquetes
l proper diumenge 17
d’octubre, el parc de la
Guineueta acollirà un dels
actes sardanístics més importants de tot Catalunya.
Es tracta de l’Aplec de Tardor
de les Roquetes, organitzat
per l’Agrupació Sardanista
l’Ideal d’en Clavé, la qual celebra enguany la seva 36ª
edició amb un homenatge a
Josep Prenafeta, compositor
sardanista que va obtenir un

E

L’acte tindrà lloc diumenge 17 d’octubre a partir de les 10 h.

premi de la Societat General
d’Autors d’Espanya (SGAE)
l’any 2001.
L’Aplec de Tardor de les Roquetes començarà a les deu
del matí amb una gran ballada de sardanes a càrrec de
les cobles La Principal de la
Bisbal, La Principal del Llobregat, Montgr ins i Sant
Jordi-Ciutat de Barcelona.
Els balls es prolongaran fins
la tarda i com a cloenda, a les

deu del vespre, tindrà lloc un
gran concert de sardanes al
Palau de la Música Catalana,
concert on participaran la
cobla Montgrins, la cobla La
Principal de la Bisbal i la
Banda Simfònica de Roquetes-Nou Barris. L’Agrupació
Sardanista l’Ideal d’en Clavé
és una de les entitats més actives pel que fa a la promoció
de la sardana dintre i fora del
districte de Nou Barris.
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Consorci de Normalització
Lingüística: promoció
del català a Nou Barris
El Consorci de Normalització Lingüística de Nou
Barris atén700 alumnes
de diferents
nivells, que acudeixen
a classe tant al centre
mateix com en altres
espais d’entitats vinculades als barris, com
associacions de veïns,
centres cívics o AMPAs.
L’antic local es va quedar
petit i l’1 de juny aquest
servei es va traslladar a
l’edifici de la seu del Districte, on ocupà les antigues oficines del Viver
d’Empreses.
Els cursos comprenen
tots els nivells des de B1
a S3, el que significa que
es pot sortir amb un nivell C de la Junta Permanent de Català. Hi ha una
gran diversitat d’horaris,
des de les 9 del matí fins
a les 8 del vespre, amb
una mitjana de 25 alumnes per classe.
I també s’hi fan cursos
especials d’iniciació per a
veïns nouvinguts, en
grups més reduïts i vinculats a entitats del districte.
A més, el Consorci de
Normalització Lingüística de Nou Barris també
fa una tasca de dinamització lingüística important com, per exemple,
campanyes de promoció
de l’ús del català i la reto-

La biblioteca de Nou Barris mostra
la màgia i espectacularitat del circ
Està al costat de la
seu del districte,
un antic hospital
mental reformat
per Oriol Bohigas
otes les biblioteques de
la xarxa municipal estan
especialitzades en un tema.
La Biblioteca de Nou Barris
ha triat el món del circ, molt
present al barri per l’impuls
que l’Ateneu Popular ha donat durant molts anys
a l’Escola de Circ Rogelio Rivel i l’Associació de Circ de
Catalunya.
Aquesta especialització no es
limita a compilar tota mena
de materials amb el circ com
a protagonista (llibres, pel·lícules, bandes sonores, cartells, fotografies, reculls de
premsa i contes), sinó que
tota la biblioteca, especial-

T

També hi ha servei
d’autoaprenentatge.
lació dels cartells en
aquesta llengua en comerços i entitats esportives del districte, suport a
l’ús del català
a les associacions d’immigrants, aclariment
de dubtes lingüístics per
telèfon o assessorament
sobre l’ús del català
a entitats i empreses
a través de convenis.
Qualsevol particular
pot fer consultes lingüístiques a través del telèfon o personalment de
dilluns a dijous de 9 a 13
h i de 16 a 17.30 h, i els
divendres de 9 a 14.
Per consultar els preus
i els horaris dels cursos
us podeu adreçar a la web
www.cpnl.org, on també
hi ha tot tipus
de recursos lingüístics,
com diccionaris, vocabularis, models de
documents i anuncis
de concursos i premis.

Hi ha un Club de
Lectura de literatura llatinoamericana
ment la part infantil i juvenil,
està decorada amb figures
d’acròbates, equilibristes i pallassos, i la sala de petits lectors acull una carpa en miniatura on sovint es fan petits
espectacles circencs, de vegades, fins i tot, hi podem assistir a l’estrena.
Aquest fons bibliogràfic té
com a nucli una important
donació que va fer l’escriptor
especialitzat en circ Jordi

Tota la decoració fa referència al món del circ.
Elias, i des de fa dos anys s’hi
han incorporat nous documents, entre els quals hi ha
vídeos, DVDs i revistes.
Actualment, la biblioteca disposa d’un fons general de
59.000 documents –41.000
llibres per a adults, 8.700 llibres infantils, 3.200 vídeos,
4.000 àudios i 873 documents multimèdia–, que són
consultats per prop de 1.300
usuaris diaris, una afluència
que augmenta en època
d’exàmens. Els estudiants
disposen d’una àmplia sala
d’estudi i una altra per fer treballs en grup.
Entre les activitats que realitza la Biblioteca de Nou Barris destaca el Club de Lectura, en què un gr up de
persones comparteixen expe-

riències al voltant d’un llibre
i del qual hi ha dues seccions:
un club de lectura especialitzat en literatura llatinoamericana i un altre en literatura
juvenil. Per als més petits, el
programa “L’aventura de llegir”, que es fa dissabtes a la
tarda, proposa lectures de
contes, presentació de llibres
o lectura de poemes.
La Biblioteca de Nou Barris
funciona com a biblioteca
central del districte i realitza
algunes activitats conjuntes
amb les altres biblioteques
de barri –Canyelles, Torre
Llobeta i Roquetes– com la
Diada de Sant Jordi a la Via
Júlia o el Dia de la Biblioteca, en què es fa un intercanvi
de llibres propis amb els
usuaris.

E L TAUL E L L

Nou Barris Centre Comerç, les botigues a prop de casa
o cal sortir del districte per comprar a les millors botigues. L’associació Nou Barris Centre Comerç, que
aplega els comerciants de Fabra Centre,
Pi i Molist, passeig Verdum, Via Júlia i el
Mercat de la Mercè i compta amb 250
socis, així ho creu i s’ha constituït no fa
gaire en una societat limitada per tenir
més força i rebre subvencions amb les
quals muntar tot tipus d’activitats. Una
de les més recents va ser la presentació

N

L’associació es planteja donar un servei de repartiment a domicili.

del llibre “La batalla de Verdún”, que parla de la construcció del barri als anys 60,
o la creació de la seva mascota, Nouba,
dissenyada pels nois i noies de les escoles públiques del districte.
Nou Barris Centre Comerç també ha fet
una targeta de fidelització amb diferents
descomptes segons les botigues. I entre
els seus projectes hi ha la possible creació d’una ludoteca al Mercat de la Mercè
i el repartiment a domicili.
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Cursa de la Mercè: l’esport
més popular de Barcelona

TELEVISIÓ
BTV Informatiu Nou Barris
Cada dilluns a les 13.35 h.
Produït per Nou Barris Televisió
Tel. 93 354 10 86. Canal 39 UHF.

RÀDIO
Ràdio Nou Barris– 98.2 FM
Robert Robert, s/n. Local 1.
Ràdio Línea IV– 103.9 FM
Joaquim Valls, 82.
Ràdio RSK– 107 FM
Pg. Fabra i Puig, 274-276.

PUBLICACIONS
Ciutat Nord
Ganduxer, 5-15. Esc. A, 6è 3ª.
Tel. 93 202 30 21

Unes 5.000 persones de tota la ciutat han participat en la cursa d’enguany.
Pere Paredes
ntre els milers de persones
que van córrer la 26a edició de
la Cursa, el dia 19 de setembre, hi
havia esportistes coneguts com
Luis Enrique, però com en tota
cursa, la immensa majoria eren
desconeguts, de tots els barris, de
totes les edats.
A la presentació de la 26a edició de

E

la Cursa de la Mercè, el regidor
d’Esports de l’Ajuntament de Barcelona, Pere Alcober, va reiterar la vocació de las curses populars de ser
“referents en la pràctica esportiva
de la ciutat” És veritat. Quan corres
la Cursa de la Mercè ho fas en companyia d’una munió de persones joves o velles, ràpides o lentes, serioses o alegres.

Anna Valls és de Nou Barris i la seva especialitat és la marxa atlètica.

Hi ha exemples tan diferents com el
de l’Àurea Riera Manent, una senyora de 71 anys, de Gràcia, que portava a la Cursa el dorsal número 30,
o el de l’Anna Valls, de Nou Barris,
una jove de 19 anys que pren la cursa com a preparació per a la seva especialitat, la marxa atlètica. L’Anna
repeteix a la cursa de la Mercè, amb
la intenció d’igualar el lloc que va
aconseguir a la passada edició, quan
va córrer en categoria júnior.
Aquesta jove es dedica a la marxa
atlètica des de fa tres anys, i vol
participar una altra vegada en la
festa gran de Barcelona. “M’agrada
molt participar en la Cursa, i aquest
any, com que no n’hi ha mitja marató, hauré de córrer la petita, la de
10 quilòmetres, que és més difícil,
pel nivell dels altres participants,
però val la pena fer-ho”. La seva especialitat és la marxa atlètica de 10
o 20 quilòmetres, “on corres i sempre has d’estar en contacte amb un
peu a terra –explica Anna–. Això no
serà igual, però serà molt divertit”.

Ciutat Nord (setembre 2004)

Comencen els
Paralímpics d’Atenes
amb quatre atletes de
Nou Barris
Gent del Barri (setembre 2004)

Hem perdut els papers
Papers de Nou Barris a
l’Arxiu de Salamanca
Gent del Barri (setembre 2004)

Gent del barri
La revista de Nou Barris.
Passeig Valldaura, 162.
Tel. 93 427 33 61
Sport 9
Rosselló i Porcel, 6.
Poliesportiu Can Dragó
Tel. 93 442 06 02

INTERNET
Portal del Centre Cívic Can Basté i
l’Espai Fotogràfic

Informació sobre cursos i tallers del
Centre Cívic Can Basté i, en especial, de
l’Espai Fotogràfic. S’hi pot consultar els
horaris i les tarifes de l’ús del plató, el
laboratori i l’autoservei.
www.noubarris.net/acciocvd
La violència de gènere, a la web

L A PREMSA DE BARRI DIU...
El teatre de petit format guanya adeptes a
les biblioteques de
Nou Barris
Durant juliol, agost i
setembre, s’han programat un ampli ventall
d’activitats

Calidoscopi
Publicació trimestral de les
biblioteques del Districte.
Tel. 93 427 36 93

Les obres de l’elevador inclinat de Ciutat
Meridiana s’iniciaran a
final de mes
L’elevador és, per als
veïns “imprescindible”
per millorar la mobilitat
en el barri
Ciutat Nord (setembre 2004)

L’associació Acció contra la Violència de
la Dona ofereix informació útil sobre la
violència de gènere, com el projecte que
té l’entitat per lluitar contra aquesta
xacra, a més d’enllaços a altres institucions i un fòrum on intercanviar
experiències.
www.noubarris.net/cccanbaste
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R afael Juncadella, més que un lluitador veïnal

“Ensenyo a llegir
i escriure, perquè
sense cultura
no hi ha llibertat”
Rafa Juncadella va deixar l’hàbit per estar més
a prop de la gent. Alma mater de la xarxa de
coneixements de Roquetes, es desviu dia a dia
pel benestar dels seus veïns
Josep Maria
Contel
Periodista
Què fa en aquesta parròquia?
Sóc participant de la xarxa d’intercanvi de coneixements del barri. De cinc
a sis de la tarda hi dono classes d’alfabetització i després sóc alumne de
francès.
Alfabetització?
Sí, a aquestes persones i algunes més,
les ensenyo a llegir i escriure, perquè
sense cultura no hi ha llibertat
Tanta falta fa?
Més del que sembla. Els homes sempre han après alguna cosa més que les
dones, que no han tingut tantes oportunitats i això es nota aquí.
Quina edat tenen?
La mitjana d’edat està entre els quaranta i seixanta anys. I l’ensenyament, el fem segons Paulo Freire, un
pedagog del Brasil que deia que no
solament s’ha d’ensenyar a llegir i escriure paraules, sinó a llegir i escriure
la realitat.
Què és la xarxa?
Un espai on les persones es troben,
per compartir coneixements, sota la
premissa que tothom sap alguna

cosa, la qual pot ensenyar als altres, i
tothom n’ignora alguna altra, que pot
aprendre dels altres, això sí, sense que
hi intervinguin els diners.
Els seus orígens són religiosos?
Sí, el meu pare va morir amb fama de
sant. Havia treballat molt amb els joves i a la catequesi.
Per què va estudiar per capellà?
M’agradava el treball dels salesians joves que vaig conèixer, quan anava al
seu oratori de Sant Vicenç dels Horts,
i també hi va influir el desig del meu

“No solament s’ha
d’ensenyar a llegir
i escriure paraules,
sinó a llegir i escriure
la realitat”
pare de tenir un fill capellà.
Quan temps en va ser?
Vint anys.
A on?
Vaig ser ordenat als vint-i-cinc anys i
vaig anar rodant per Catalunya,
València i Aragó.
Per què va penjar els hàbits?
Vaig pensar que podia ajudar i trobar-

Rafael Juncadella és, sense cap mena de dubtes, l’eix de la xarxa.
me millor sense els compromisos dels
vots i lluny de ser l’eix central en el fet
religiós.
Ho ha trobat a faltar?
Més que a faltar, el que va passar, és
que quan vaig deixar el sacerdoci era
més pobre, perquè no tenia pis, ni feina, ni seguretat social.
Això el va apropar més als necessitats?
Era una opció que tenia molt clara
des dels darrers anys com a capellà.
Com s’arriba a lluitador veïnal?
Quan t’adones de les necessitats que té
la gent i quin poc cas els fa l’Administració, i de com li has d’anar arrancant
coses, moltes vegades contra corrent.
Avui hi ha espai per a la lluita?
Sí, hi ha grans espais, encara que jo prefereixo les lluites petites. Aquesta xarxa
és un espai de lluita antimonetarista i
de construcció de teixit social.
Quins són els problemes de la societat?
L’egoisme és un dels més importants.
Fa que la gent es tanqui en ella mateixa i no trobi el sentit de compartir.
Abans em deia que la salut era
important
Sí, a la nostra xarxa gairebé la meitat
dels dos-cents participants estan en
grups relacionats amb la salut: fibro-

miàlgia, sofrologia, medicina natural,
diafreoteràpia, quiromassatge, autorealització, etc.
La depressió és un mal de la societat moderna?
I tant; en el fons no és més que la
frustració que patim per no poder
arribar a ser el que ens havíem proposat, impulsats pels models que ens
vénen de fora, sense assabentar-nos
que som un gran potencial i que l’únic
que hem de fer és arribar a ser el que
ja som.
Com es pot combatre?
La psicologia tradicional intenta que
et trobis amb el teu personatge, sense
aprofundir en les arrels, i això és com
donar una aspirina per al dolor, quan
el que cal és arribar a ser el que som.
Quan veu la gent contenta, com
és sent?
És agradable, perquè veus que el teu
treball és útil.
Tot el que ha fet és bo, no hi ha
hagut res dolent?
No, però dintre de les meves limitacions
està el deixar-me portar massa per l’acció i no cultivar prou les amistats.
Un propòsit?
Aconseguir que aquesta xarxa faci
bar-ri de veritat dins del pla comunitari de Roquetes.

