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Centre Cívic
Zona Nord
Dansa, teatre i música
per a les escoles

SERVEI PÚBLIC
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Teleassistència
per a la gent gran
S’amplia el servei

POLIESPORTIU

Dues actuacions milloren l’espai
públic al barri de Prosperitat

Pàg. 7

Pavelló poliesportiu
Valldaura
Es fan obres de millora
a les instal·lacions

Obres de millora del barri de Prosperitat.

Prosperitat és un barri amb una
trama urbana densa que aviat es
veurà alleujada. Actualment s’estan duent a terme les obres que
convertiran el carrer Santa Engràcia, en el tram que va del carrer
Turó Blau fins al de Sant Francesc
Xavier, en un carrer amb prioritat
per a vianants, tal com ja ho és el
tram que va fins a Argullós. Per altra banda, ben a prop d’allà, s’està
construint una plaça de més de
2.700 m2, en l’espai delimitat pels
carrers Enric Casanovas, Borràs i
Boada. Un cop acabada, aquesta
plaça tindrà espais per a diferents
usos i tindrà rampes que en salvaran els desnivells i faran que no hi
hagi barreres arquitectòniques.
Pàg. 4
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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: 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 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

Divendres 16 de desembre

Coros Rocieros por villancicos

Se rifan cuentos

A les 16.30 h. Centre Cívic Zona Nord (av. Rasos de Peguera, 19-25)
L’entrada és una donació d’aliments.

A les 18 h. C. C. Zona Nord (av. Rasos de Peguera, 19-25)
Contes infantils per Marisol Cumare i Mónica Martínez.

93 407 29 29

Dissabte 17 de desembre

93 358 56 14

Del 2 al 22 de desembre

Mundo Karallo

93 354 10 86

Fira de Nadal

93 353 95 16

Horari comercial. Marquesina de Via Júlia

A les 19 h. Centre Cívic Torre Llobeta (Santa Fe, 2 bis)
Monòlegs i poemes.

93 353 86 44

Del 23 de desembre al 5 de gener

Del 17 de desembre al 8 de gener

93 276 09 49

Fira de Reis

10è Circ d’Hivern

Horari comercial. Marquesina de Via Júlia

Funcions matinals, de tarda i de nit. Consultar horaris.
Ateneu Popular de Nou Barris (Port Lligat, s/n)
Ballarins, equilibristes, corda fluixa, acròbates, clown...

93 359 40 00

93 359 36 55
93 350 93 81

Dijous 5 de gener

Cavalcada de Reis

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

Diumenge 18 de desembre

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

SERVEIS SOCIALS

A les 18 h. Arribada dels Reis Mags a l’estació de renfe
de Ciutat Meridiana-Torre Baró
Recepció a les 18.15 h a la plaça Major del Districte
amb un gran espectacle i inici de la cavalcada a la cruïlla entre Aiguablava, Via Júlia i Via Favència. Final del
recorregut al passeig de Fabra i Puig amb Meridiana.

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

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

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

Ballada de sardanes

Centre Cívic Can Basté (pg. Fabra i Puig, 274)
Exposició de fotografies de Claudi Carreras.

A les 12 h. Parc de la Guineueta
Amb la Cobla Principal del Llobregat.

Fins al 22 de desembre

Consume hasta morir
Dimarts 20 de desembre

Les 30 hores. Del gris asfalt
als colors de la festa
A les 19 h. Ateneu Popular de Nou Barris (Portlligat, s/n)
Projecció de pel·lícules amb tertúlia i crispetes. Organitza l’Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris.

93 351 00 03

ALTRES SERVEIS
Arxiu Municipal de Districte
Doctor Pi i Molist, 133.
C. Normalització Lingüística
Marie Curie, 20.

93 291 68 36
93 359 06 00

GUÀRDIA URBANA
Unitat Territorial Nou Barris
Marie Curie, 20.
Emergències
Tràmits (Guàrdia Urbana, 3-5)
Accidents (C/ A, núm. 97-103)

092
93 291 50 22
93 223 53 20

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

112
061
088
091
080

A les 17 h. Biblioteca de Nou Barris (Albert Einstein, 2)
Conte i taller de dansa.

Des del silenci

93 350 29 04
93 274 91 35

Entre bruixes i monstres

Del 15 de desembre al 17 de gener
Diumenge 11 de desembre

GENT GRAN

Dimarts 4 de gener

Centre Cívic Torre Llobeta (Santa Fe, 2 bis)
A càrrec d’Ecologistes en Acció.
Fins al 15 de febrer

Un segle d’escola a Barcelona
Sala d’exposicions i pati del Districte (Doctor Pi i Molist, 133)
Programació de diferents taules rodones i visita al refugi antiaeri de la Guerra Civil del Turó de la Peira. Inscripcions al tel. 93 349 82 00.
Fins al 10 de gener

Dissabte 17 de desembre

Darrere del mig gram

Els reis són rockers
A les 18 h. Centre Cívic Les Basses (Teide, 20)
Concert de rock solidari per recollir joguines per als
nens més desfavorits.

Sala d’Actes de l’Escola Universitària d’Infermeria, Fisioteràpia i Nutrició Blanquerna (Padilla, 326)
Exposició de fotografies de Patrícia Esteve sobre persones drogodependents de la cocaïna i l’heroïna.

Dissabte 17 de desembre

Fins al 26 de febrer

Festa de Nadal

Paraules divines.

A les 18 h. Centre Cívic Torre Llobeta (Santa Fe, 2 bis)
Show Coral L’Espiga.

Museu Egipci (València, 284)
Mostra que ens apropa al món dels jeroglífics.

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.
CAP Turó
Cadí, 58-62.

FARMÀCIES
www.farmaciesdeguardia.com

93 274 95 32
93 276 80 66
93 354 16 22
93 276 99 04
93 353 19 44
93 407 40 52
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Múltiples propostes i actes
per a aquest Nadal a Nou Barris
Durant aquestes festes, el
Districte ofereix un gran ventall
d’activitats per gaudir del Nadal i
participar-hi. Recollida de joguines, espectacles, actuacions i les
fires de Nadal i Reis, entre d’altres,
conformen l’extens programa

La marquesina de Via Júlia acollirà una nova edició de la Fira de Nadal.
Beatriu Sanchís
mb motiu de les imminents festes de Nadal, el
Districte, conjuntament amb
les entitats dels barris, ofereix
tot un seguit de propostes
que de ben segur satisfaran

A

A

els ciutadans per l’àmplia
oferta programada. El dia 23
comença la campanya de recollida de joguines amb destinació a les famílies del territori que tenen dificultats
econòmiques. Les entitats

NADAL PER A TOTS ELS GUSTOS

Durant la celebració de les festes de Nadal, des del districte es proposen múltiples activitats adreçades a tots
els ciutadans. Tot i que els petits són els grans protagonistes d’aquestes festes, al territori es pot gaudir i participar, d’entre d’altres activitats, a la campanya de recollida de joguines, el concert “Els Reis són Rockers”, l’espectacle dels “Coros Rocieros por Villancicos”, passejar
per les fires de Nadal i Reis a la Via Júlia i no perdre’s la
Cavalcada dels Reis Mags d’Orient.

s’encarreguen de recollir i
col·locar les joguines en bosses i de fer-les arribar als pares dels nens. A la zona sud
del districte, que inclou els
barris de Turó de la Peira,
Torre Llobeta, Porta i Can Paguera, la distribució de les joguines corre a compte de les
entitats. Igual succeeix a la
zona nord, als barris de Ciutat Meridiana, Vallbona i Torre Baró. A la resta del districte
es treballa en paral·lel i la distribució va a càrrec d’entitats
com la Creu Roja. Les joguines han de ser noves, en bon
estat, no bèl·liques i sense piles. Qui vulgui col·laborar-hi,
les ha de portar a la seu de la
Guàrdia Urbana, a l’estand de

la Fira de Nadal i Reis, al Centre Cívic Porta Sóller o a l’estand situat a la plaça de Virrei
Amat. Dins la mateixa campanya, el 17 de desembre a
les 22 hores s’organitza, com
cada any, el concert “Els reis
són rockers” amb la participació de grups de rock i on l’entrada a l’espectacle ha der ser
una joguina. Cal recordar les
exposicions i xerrades sota el
títol “Creixent jugant aprenem a viure” a les ludoteques
Sóller i de la Guineu, on es
parla de la importància i el
dret del joc dels infants. Cal
destacar altres propostes com
la del dia 18, al Centre Cívic
de la Zona Nord, on la Hermandad de Nuestra Señora
del Rocío, Los Romeros, organitza la 13a edició de “Coros
Rocieros por Villancicos” amb
la participació de 20 cors de
tot Catalunya. L’objectiu és
fer arribar menjar i joguines
als nens més desafavorits.

L’entrada consisteix en l’aportació d’aliments. A la marquesina i espai adjacent de la
Via Júlia, del dia 2 al 22 d’aquest mes hi haurà la Fira de
Nadal, i del dia 23 al 5 de gener, la Fira de Reis. Sense
oblidar la gran Cavalcada dels
Reis Mags el dia 5. Als Reis
Maigs, se’ls farà una recepció
a la Seu del Districte a les

La campanya de
recollida de joguines comença el 23
de desembre
18.45 hores amb un gran espectacle, i a les 19 hores
començarà la cavalcada. L’inici serà a la cruïlla entre c/Aiguablava, Via Júlia i Via
Favència, i el final al Passeig
de Fabra i Puig amb Meridiana. Més informació al web:
www.bcn.es/noubarris o trucar al 010 (0,55 euros/3 mi-

Com li agrada passar el Nadal?

Rubén Medina
Estudiant

Begonya Solé
Logopeda

Jordi Vila
Periodista

Cristina Aguadé
Estudianta

Per Cap d’Any surto
amb els amics de festa.
Després anem a la
xurreria a menjar
xurros amb xocolata.
De petit col·laborava
amb la cavalcada que
es fa aquí i llançàvem
caramels amb l’esplai.

M’agrada guarnir la
casa, anar a comprar i
mirar a les botigues
què és el que hi ha,
però no participo gaire
en les activitats del
barri. Si hi ha fires, les
vaig a veure.

Som poca familia, però
ben avinguts. Mirarem
de passar el Nadal
junts, ja hem parlat
amb la tieta i amb tothom. Aquí s’organitza
des de fa anys una fira
paral·lela a la fira de
Santa Llúcia.

Passo el Nadal en família. No participo en cap
activitat del barri. Si
tingués nens, sí que ho
faria, però ara per ara
no. Sí que poso l’arbre
de Nadal. El guardo
d’un any per l’altre.

Maricarmen
Gonzalo
Hostaleria
Cada vez lo celebro
menos. Antes pasábamos las Navidades
todos juntos, estábamos los hermanos solteros, y ahora va cada
uno por su lado.

Alejandro Álvarez
Jubilado
Nos gusta pasar las
Navidades tranquilos.
Vamos por Nochebuena
a casa de los hijos.
Tenemos una nieta,
pero tiene ya más de
veinte años. Por las
tardes nos gusta ver las
luces de Navidad.

C I U TA DA N S O P I N E N
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J. M. Contel

El carrer Pablo Iglesias,
abans Valldaura
Fins al 1991 el carrer de Pablo Iglesias va dur el nom de
Valldaura, que, com el passeig, prenien com a referència
l’antic palau reial de Valldaura, un indret de caça i esbarjo dels reis de la Corona d’Aragó (s. XIV-XV) a Collserola.
El carrer, que va des de la Via Favència fins al d’Argullós,
va ser un vial estret i sinuós, en què el 1927, segons
s’explica, es va generar una certa controvèrsia quan el
propietari, Diego Mármol, va voler cobrar un peatge als
carros que hi circulaven. En el planejament de la zona se
li va donar una amplada de vint metres. Després, en les
obres d’urbanització, en la dècada de 1980, es va construir una rambla entre la Via Favència i el carrer Flor de
Neu, i un temps més tard es va acabar la reforma de la
resta del carrer, que el convertí en un bulevard.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 205 41 04

EDUCACIÓ

Una exposició mostra com ha
canviat l’escola al segle XX

Una de les fotografies de l’exposició.

“Un segle d’escola a Barcelona. L’acció
municipal i popular” es pot visitar al pati
de la seu del Districte fins al 15 de febrer
Daniel Romaní
’escola és un reflex de la
societat. I els canvis
profunds experimentats al
llarg del segle XX s’han pogut veure també a l’escola.
Alguns hi han entrat de manera natural, d’altres per
l’acció municipal, capdavantera en l'impuls de l'escola
pública en els períodes democràtics –i de resistència
durant el franquisme– i gràcies a la societat civil. Aquesta és la tesi d’“Un segle d’escola a Barcelona. L’acció
municipal i popular”, exposició que es pot visitar en
una carpa situada al pati de
la seu del Districte (Doctor
Pi i Molist, 133) fins al 15
de febrer. La mostra és organitzada per l’Institut Muni-

L

Abans El carrer Valldaura en les obres d’urbanització al
començament dels anys noranta.

Ara La urbanització del carrer Pablo Iglesias entre els
carrers d’Argullós i Flor de Neu, el convertí en un bulevard.

Aquestes festes
regala llibres
www.bcn.es/publicacions

cipal d’Educació de Barcelona. Ha comptat amb la
col·laboració de les associacions de veïns i veïnes de

S’hi mostren les
funcions de
l’escola, els valors,
diferents en cada
època...
Nou Barris, d’arxius, centres
d’ensenyament, professors,
exalumnes, entitats i particulars del Districte, que han
aportat la informació que ha
permès explicar també la realitat escolar a Nou Barris.
L’exposició fa un recorregut
per l’escola primària –i en la
major part de casos, del par-

vulari– des de l'any 1900,
quan es crea el Ministerio de
Instrucción Pública, que assumeix moltes de les competències municipals, i neixen les primeres escoles
renovadores, fins a l’actualitat, amb la constitució del
Consorci entre l’Ajuntament
i la Generalitat. S’hi mostren les diverses funcions de
l'escola, els valors que es
prioritzen segons l’època, i
el procés de control i socialització dels alumnes. S’exposen les diverses formes
d'arquitectura escolar, les
maneres de regular la jornada escolar, i imatges i escenografies que omplen de
nostàlgia els visitants que ja
no tenen edat escolar. La
mostra planteja qüestions
sobre el futur de l’escola
amb un gran interrogant. El
públic es troba amb algunes
respostes i pot afegir-hi les
seves.

Barcelona, perifèria cubista
Carme Fiol (coord.)

Aquest llibre ens mostra el procés de planificació,
disseny i construcció del Parc Central, veritable
eix vertebrador de la vida del districte i nou espai
verd i lúdic de la ciutat. Amb aquesta nova incorporació a la geografia de Barcelona, Nou Barris
ha passat de ser un barri perifèric i desestructurat a tenir la seva pròpia identitat, moderna i rica.
El text explicatiu està molt ben acompanyat de
poemes, textos en prosa, plànols i fotografies.
2005, 296 pàg.
Format: 21,5 x 25,5 cm
PVP: 15 e
ISBN: 84-7609-422-1
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Una nova plaça i més espai per
a vianants a Prosperitat
Dues actuacions urbanístiques en marxa
ajudaran a esponjar i millorar la trama
urbana del barri de Prosperitat
JAF
l barri de Prosperitat té
en marxa dues importants actuacions que, un cop
acabades milloraran sensiblement l’entorn per al veïnat
del barri. Per una banda, al
carrer Santa Engràcia els vianants tindran prioritat sobre
els vehicles i per l’altra es crea
una nova plaça a l’espai delimitat pels carrers Enric Casanovas, Borràs i Boada.
El carrer Santa Engràcia, en
el tram comprès entre els carrers Turó Blau i Sant Francesc Xavier, es convertirà properament en un carrer amb
prioritat per a vianants, tal
com ja ho és actualment el
tram que va de Sant Francesc
Xavier fins al carrrer d’Argullós. Quan les obres estiguin
acabades, tot el carrer Santa
Engràcia serà un espai on els

E

vianants tindràn prioritat sobre els cotxes i podran desplaçar-se amb comoditat. Per
tal d’aconseguir-ho, les voreres estaran situades al mateix
nivell que la calçada. Al tram
que va del carrer Turó Blau
fins al de Sant Francesc Xa-

Els vianants tindran
prioritat al carrer
Santa Engràcia
i es crea una
nova plaça
vier, les voreres estaran degudament protegides per pilones, com el tros ja realitzat.
Entre les actuacions que s’estan duent a terme hi ha la renovació total de l’enllumenat
i del mobiliari urbà i la plantació d’arbres.

La trama urbana de Prosperitat millorarà sensiblement
gràcies a l’actuació d’esponjament que s’està duent a
terme a l’espai delimitat pels
car rers Enr ic Casanovas,
B or ràs i B oad a . L a nova
plaça que s ’ hi està construint tindrà un gran espai
central de sauló i gespa, que
estarà combinat amb una
important plantació d’arbres
amb espècies de fulla caduca
i d’altres de perennes. També tindrà àrees de descans i
espais amb jocs infantils.
Tot ple gat es combinarà
amb altres zones pavimentades. Un cop acabada, la
plaça aportarà un nou espai
de 2.775 m2 de lleure per al
barri de Prosperitat, que
a jud aran a esponj ar una
mica la densa trama urbana
d’aquest barri. El pendent
de la plaça quedarà salvat a
través de rampes que faran
també que aquest espai estig ui lliure de bar reres
arquitectòniques.
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f NOTÍCIES
Nova oficina de l’habitatge
Al carrer del Doctor Pi i Molist, 133, ja es pot visitar
la nova oficina de l’habitatge. L’objectiu d’aquest servei és oferir informació sobre diferents aspectes com
ara l’habitatge públic a la ciutat de Barcelona; informació, en general, sobre els operadors que promouen
habitatges assequibles i on adreçar-se per obtenir la
informació concreta, així com també la gestió d’ajuts
per a la rehabilitació.

Dia Contra la Violència vers les Dones
El passat 25 de novembre es va commemorar el Dia
Internacional contra la Violència Vers les Dones.
Amb aquest motiu, el Districte va organitzar una setmana d’activitats enfocades a lluitar per a l’eradicació de la violència amb les dones. A través de tallers,
el Consell va proposar reflexionar sobre el tracte que
reben les dones als mitjans de comunicació i a la publicitat.

Jornades 9 Barris Acull
El passat mes de novembre es van celebrar les
Segones Jornades 9 Barris Acull, Convivència i Ciutadania a l’Ateneu Popular de Nou Barris.
L’associació 9 Barris Acull engloba a l’actualitat 50
entitats amb l’objectiu de fomentar la convivència i
facilitar la incorporació als barris dels nous veïns i
veïnes que procedeixen de la immigració.

Obres d’urbanització a Vilapicina

La nova plaça s’està construint entre els carrers Enric Casanova, Borràs i Boada.

En el marc del PERI de Vilapicina-Torre de l’Aigua
van començar, ara fa unes setmanes, les obres d’urbanització d’aquests espais del barri de Vilapicina.
Les obres estan destinades a urbanitzar els espais
públics situats al sector amb la intenció de renovar i
millorar els espais lliures, les zones verdes i adaptarlos als nous edificis, i afecten una superficie de
2.952 m2.

L’Ateneu Popular estrena un Circ d’Hivern “Rodó”
Felicia Esquinas
odó, el 10è Circ d’Hivern
produït per l’associació
El bidó de Nou Barris, s’estrena el dissabte 17 de desembre
a les 22 h a l’Ateneu Popular.
Les funcions duraran fins al 8
de gener del 2006. El blanc de
la neu és el color d’aquest espectacle, on les arts del circ es
fusionen amb l’humor, l’absurd i la poesia. Amb la direcció artística de Leandre Ribera i la direcció tècnica de

R

”Circus Klermer”, el Circ d’Hivern del 2004.

Teresa Celis, que signen la
idea original juntament amb
Claire Ducreux, a Rodó hi ha
equilibrisme i quadres aeris,
corda fluixa i clown, acrobàcies i dansa.
Hi haurà funcions especials el
dia de Nadal i Any Nou a les
18 h. Les funcions de tarda
seran els dies 26, 27, 28 i 29
de desembre i 2, 3, 4 i 8 de
gener a les 19 h. Les funcions
nocturnes es reserven per als
dies 30 de desembre i 5,6 i 7

de gener, a les 22 h. El 8 de
gener hi haurà una funció
matinal a les 12 h. El 22 de
desembre es farà una funció
especial per a casals i esplais,
a les 15.30 h.
El preu de l’espectacle és de
8,50 euros per als adults i de 4
euros per als nens. Per a grups,
el preu és de 5,50 euros.
Més informació:
Ateneu Popular de Nou Barris
Tel. 93 353 95 16
www.noubarris.net/ateneu
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Servei de teleassistència
per a la gent gran
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E Q U I PA M E N T S

Dansa, teatre i música per a les
escoles, al Centre Cívic Zona Nord

El servei de teleassistència funciona les 24 hores del dia.
Redacció
La teleassistència és un servei adreçat a persones que,
per la seva edat o estat físic, poden requerir una atenció
d’urgència durant les 24 hores del dia. És un dispositiu
domèstic d’alarma, connectat a un centre de control,
que funciona prement un botó. Barcelona ampliarà el
seu servei de teleassistència d’aquí al 2007, període en
el qual es passarà dels 5.000 aparells actuals als 25.000.
Per demanar aquest servei, s’ha d’estar empadronat a
la ciutat de Barcelona, disposar de línia telefònica i tenir la capacitat suficient per utilitzar-lo. El poden demanar: 1. Persones més grans de 85 anys que visquin
soles. 2. Persones discapacitades, majors d’edat, amb
grau de disminució igual o superior al 75 %, i que superin el barem de necessitat d'ajut d’una tercera persona
o superin el barem de mobilitat reduïda. 3. Persones
més grans de 65 anys amb suport familiar/social insuficient i amb problemes de salut o dependència. 4. Persones discapacitades majors d’edat amb barem positiu de
mobilitat reduïda i suport familiar/social insuficient.
Les persones que es trobin en la situació 1 i 2 han de demanar el servei al Centre de Serveis Socials municipal o
a l’Àrea Bàsica de salut corresponent per domicili, o bé al
Sector de Serveis Personals de l’Ajuntament de Barcelona (Av. Diagonal, 233). Les persones que es trobin en la
situació 3 i 4 han d’adreçar-se al Centre de Serveis Socials de l'Ajuntament corresponent per domicili per demanar una entrevista amb un assistent social.
El preu del servei varia en funció dels ingressos econòmics. En alguns casos pot ser gratuït i en d’altres
s’haurà de pagar un màxim de 6 euros al mes.
Més informació: 010 (de dilluns a dissabte, de 8 a 22
hores. Preu de la trucada: 0,55 euros + IVA/3 minuts o
fracció) www.bcn.es

Entrada al Centre Cívic Zona Nord.

De gener a març, el Centre Cívic Zona Nord
acull, per quinzè any, un cicle d’espectacles
destinats a les escoles
Daniel Romaní
os venedors ambulants
acostumats a voltar el
món i tractar amb gent diversa recullen històries amb les
quals omplen les seves maletes. Els objectes més quotidians i la seva imaginació serviran per reviure aquests
viatges. Aquest és l’argument
del muntatge “Ambulants”, de
la Cia. Clownx Teatre, amb el
qual s’obre el cicle “L’escola va
d’espectacle a la Zona Nord”.
“Ambulants” és una proposta
inclosa dins l’Any del comerç
2006, i es basa en contes de
Joles Sennell, Joaquim Carbó, Núria Carol i Salvador Comelles. Es representa per a diferents escoles els dies 23, 24,
25, 26 i 27 de gener al Centre
Cívic Zona Nord.

D

“L’escola va d’espectacle a la
Zona Nord”, que enguany
arriba a la quinzena edició,
comprèn tant espectacles de
teatre com de música i dansa.
Tots tenen lloc al matí. Després d’“Ambulants”, el cicle
continuarà amb els espectacles següents: “La flauta mà-

El cicle s’inicia a
finals de gener
amb el muntatge
“Ambulants”
gica” (Cia. Alèxia; 30, 31 de
gener, 1, 2 i 3 de febrer), “Super Sue” (Cia. Blue Mango
Theatre, espectacle en anglès,
7, 8, 9 i 10 de febrer), “Miraveus” (Cia. Pep Callau i Al
Tempo, 13, 14, 15, 16 i 17 de

febrer), “La petitíssima flauta
màgica” (Atot Música i Teatre,
20, 21 i 22 de febrer), “Gènesi” (Cia. Mercè Framis, 27 i 28
de febrer, 1, 2 i 3 de març) i
“Receptari” (Cia. Teia Moner,
6 i 7 de març).
El cicle s’adreça als alumnes
de tots els cicles: educació infantil i inicial, els cicles mitjà i
superior d’educació primària,
educació secundària obligatòria, batxillerats i educació especialitzada. Les propostes
van acompanyades de guies
didàctiques sobre l’espectacle
per tal de treballar-hi a l’escola tant abans com després.
Diuen que el teatre va molt bé
per anar per la vida, i a l’escola no hi pot faltar.
Més informació
Teatre Centre
Cívic Zona Nord
Avda. Rasos de Peguera, 25
Telèfon: 93 276 99 50
teatrezonanord@mail.bcn.es

Joan Anton Font

E L TAUL E L L

Productes de qualitat de l’est d’Europa a Nou Barris
ls veïns de Nou Barris disposen d’una
botiga peculiar on es troben productes
de diferents països que formaven part de
l’extingida Unió Soviètica. «El Arca de Noé»,
la va obrir fa gairebé un any i mig la Gayane
Asilbekyan, una armènia que fa deu anys
que viu a Barcelona. A l’establiment trobem
principalment productes d’alimentació, de
marques molt conegudes als països de procedència. En destaquem l’aigua amb propietats terapèutiques, molt indicada per als

E

Interior de El Arca de Noé.

problemes digestius, i una àmplia gamma de
productes sense conservants. També hi trobem gelats, herbes per a infusions, peix fumat, entre d’altres, i alguns articles artesans
per a regal. Encara que al començament eren
els immigrants d’aquells països els clients de
la botiga, molta gent del barri l’ha coneguda, ha comprovat la qualitat dels productes i
n’han esdevingut clients habituals.
El Arca de Noé / C/ Bunyola, 9

NOU BARRIS

Desembre 2005

POLIESPORTIU

w M U LT I M È D I A

Millores a les instal·lacions del
pavelló poliesportiu Valldaura
Arranjament dels
vestidors, canvi dels
vidres i pintura de les
instal·lacions són les
obres de millora que es
faran al pavelló
municipal de Nou Barris
Pere S. Paredes
n dels objectius que té el Pla
d’Actuació del Districte (PAD)
de Nou Barris per al període 20042007 és reforçar el manteniment
de les instal·lacions esportives del
districte.
En aquest sentit, i pel que respecta al
Poliesportiu Municipal Valldaura, Albert Bassas, cap dels Serveis Tècnics
del Districte, explica les actuacions
de què gaudirà el pavelló: “primer,
s’arranjaran els vestidors i, a més a
més, es tornaran a pintar les
instal·lacions i s’arreglaran o canviaran, segons les necessitats, els vidres
que estiguin trencats”.
Aquestes millores de condicionament general del poliesportiu han
estat adjudicades a l’empresa Servi-
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TELEVISIÓ
Barcelona Televisió
“Viu el barri”
De dilluns a divendres, d’11.30 a 13.30h
Canal 39 UHF

RÀDIO
Ràdio Nou Barris– 98.4 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
Més ciutat
C/ Espigolera, 1. Edifici principal, 4t pis.
08960 Sant Just Desvern
Telèfon: 93 480 6195 i 93 202 3021

U

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

Imatge actual del pavelló.
project, S.L. per un valor de 52.285
euros i la data aproximada de finalització és prevista per al final de desembre d’aquest any.
Bassas espera que les obres no afectin de cap manera les activitats que
duen a terme els usuaris del poliesportiu: “totes les obres estan coordinades conjuntament amb l’entitat
gestora de les instal·lacions per tal de
no provocar cap problema als socis i
usuaris. Sobretot, es treballarà en
dies festius per no interferir en les

Els treballs al
poliesportiu intentaran
molestar el mínim
possible els seus usuaris

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
activitats esportives del pavelló”.
Andrés Naya, de PECA (Prosperitat
En Cultura i Acció), gestors d’aquest pavelló poliesportiu municipal de Nou Barris, creu que “un barri com aquest necessita unes
bones instal·lacions esportives i les
nostres ara mateix s’havien quedat
obsoletes”.
“No ha pogut ser i no podem comptar amb una remodelació com la que
desitgem del poliesportiu –explica
Naya–, però, això no obstant, estem
contents amb aquesta actuació del
Districte, que ajudarà a donar un altre color i calor a Valldaura. Estem
contents, sí, però amb la vista posada al nostre objectiu que és la remodelació de les instal·lacions, les pistes
i les grades”.

per MANEL

Plànol de Barcelona

El web bcn.es proporciona una eina de
consulta útil i ràpida: es tracta del plànol
de Barcelona en línia, que permet consultar al mapa qualsevol adreça, el transport
públic de la zona, espais d'interès i equipaments amb només un clic, i fins i tot, fer
un vol virtual per la ciutat. A més, es pot
accedir a la fitxa de cada un dels equipaments que s'hagin situat al mapa.
www.bcn.es
Planificar la ruta al web Com anar-hi
Aquest apartat del web bcn.es permet
escollir el millor itinerari en transport
públic per anar d'un lloc de la ciutat a un

altre. Només cal indicar l'adreça del lloc
d'origen i la del lloc de destinació perquè
es mostrin els itineraris recomanats en
transport públic i el temps total que es
trigarà a arribar-hi. A més, ara es pot
veure la ruta recomanada en tres dimensions com si fos una animació.
www.bcn.es
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Manel Mora, fotògraf i dinamitzador veïnal

“Si el comerç de
barri està dividit,
no anem bé”
Manel Mora té dues passions de què gaudeix
cada dia, el seu barri i la fotografia esportiva, i
dues altres més llunyanes, Cadaqués i París.
Fotoperiodista de mena, Mora fa més de mig
segle que està establert al passeig de Fabra i Puig
en un popular establiment fotogràfic
Daniel
Venteo

Tinc entès que vostè va néixer
aquí mateix, a Fabra i Puig 146?
Pràcticament, però no és del tot exacte.
Estic instal·lat aquí professionalment
des de 1955, però en realitat on vaig
néixer va ser al número del costat, al
148. Al llarg de la meva vida he viatjat
molt, però és cert que aquí sempre he
estat en aquest racó del barri.
Quina és la seva vinculació amb el
moviment veïnal?
Al barri, el moviment associatiu veïnal
hi va començar ja fa molts anys. He estat president de l’Associació de Veïns
molts anys i mai m’he desvinculat del
moviment veïnal. Sóc un enamorat dels
barris del districte i, en general, de tota
la ciutat.
Quin ha de ser el paper dels comerciants en la vida de barri?
Molt important. Dia rere dia estem al
peu del canó i molt agraïts, sobretot als
veïns, que són els que ens permeten
continuar existint. Amb la presència
dels comerços a peu de carrer tots hi

sortim guanyant, perquè així els carrers
estan més animats, hi ha llum, hi ha activitat. Els eixos comercials han donat
molta vida als barris. Tots em mereixen
un gran respecte. Aquí a Nou Barris, i a
tots els barris de la ciutat, si el comerç
està dividit, no anem bé. Hem de ser un
equip, s’ha de fer pinya entre l’Administració, els comerciants i els nostres
clients, els quals tenim literalment a sobre: els veïns.
Quines àrees engloba Nou Barris
Centre Comerç?
Formem part d’un eix comercial molt
potent que inclou quatre àrees de comerç –Via Júlia, passeig Verdum, Pi i
Molist, Fabra i Puig i Arnau d’Oms– i
pel qual lluitem des de fa molts anys. El
treball no ha estat estèril, perquè el barri ha guanyat molt. En la fase inicial, hi
va tenir una participació destacada el
malaguanyat Antoni Santiburcio, pioner de la millora dels barris, al qual mai
podrem agrair-li tot el que va fer per
Nou Barris, sense desmerèixer tots els
que l’han precedit en la responsabilitat
de dirigir el Districte.
Com valora la transformació dels
barris?
Els últims anys, el districte ha millorat

Manel Mora al seu establiment.
molt. L’establiment de centres com
l’Heron City i El Corte Inglés també hi
ha contribuït. La seva arribada ha estat
positiva. Estic convençut que la competència és importantíssima, sense
competència els comerciants no ens espavilem! Que tanquin negocis que no
funcionen no té res a veure amb
aquests grans establiments comercials.
No té res a veure. Els comerços que no

Comerciants, veïns
i Administració
hem de ser un equip
estan al dia, que no es modernitzen,
fracassen. Grans centres com aquests
ens fan més cosmopolites i ens donen
més prestigi. Estem a l’entrada nord de
Barcelona, abans per a molta gent el barri passava desapercebut, era un lloc
més de pas. Avui tot això ha canviat. I
els projectes que hi ha anunciats per
continuar millorant el districte encara
consolidaran més aquesta situació. Hi
havia un gran desgavell al qual s’ha intentat posar ordre.

Com definiria Nou Barris?
És un barri jove amb molt de futur.
Vinguem d’on vinguem, aquí tots som
de Nou Barris. La prova d’aquesta diversitat és l’existència d’entitats culturals de tota mena. Estic enamorat de
tota la vida que hi ha a Nou Barris. La
diversitat de barris del districte és una
de les seves principals riqueses. Riquesa que es tradueix en varietat ètnica i
de procedències de tot tipus, carrers
molt transitats i carrers més tranquils,
barris més antics i d’altres molt moderns. Hi ha una mica de tot.
Quins són els seus reptes?
Òbviament té mancances, sempre les
tindrà aquest i tots els barris de qualsevol ciutat del món. Ara preocupa el
tema de l’aparcament, encara que tots
sabem que s’està fent tot el que es pot
per crear-ne de nou gràcies al pla d’aparcaments que ha de permetre de
crear noves places. Nou Barris és un
districte en construcció. S’hi han fet
moltes coses. El Parc Central és una
veritable joia, un gran pulmó verd,
abans només hi havia descampats.
Això i totes les activitats que s’hi fan
el converteixen en un espai molt important.

