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Deu dies de Festa Major amb
sabor de rumba, blues i flamenc

Nou Barris sortirà
al carrer a córrer o a
passejar durant la
Festa Major

A la Festa Major hi ha música i tradicions per a tots els gustos.

El Festival de Flamenc obre un altre cop una Festa Major on la música tindrà un paper protagonista.
Diego “El Cigala”, els Habichuela i
Chano Domínguez són els caps de
cartell d’un festival que aposta
també per valors autòctons, com el
cantaor del barri de Sant Roc badaloní “El Coco”, la jove formació barcelonina de cante i ball De-Lirios i
la companyia d’Iñaki Márquez, de
Santa Coloma. La Cabra Mecànica,
Los Manolos i Gertrudis donaran
el to rumber i pop a les festes, les
quals també comptaran amb la
Trobada de Diables del Barcelonès.
L’imaginari festiu sortirà de cercavila i la diada castellera comptarà
amb les colles Castellers de Barcelona i Minyons de Terrassa.
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ATENCIÓ AL CIUTADÀ
Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) Districte
Doctor Pi i Molist, 133.
Telèfon d’informació 010
(preu: 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 Ton i Guida i Casal
de Joves de Roquetes
Romaní, 6
Centre d’Activitats Vallbona
Oristà, 8-10.

93 420 66 51
93 276 99 50

FESTA MAJOR DE NOU BARRIS

Saravah
Diumenge 13 de maig

Cercaviles

93 353 95 16

A les 11 h. Sortida: Via Júlia
Cercavila de Gegants i Dracs amb els trabucaires de
Sant Andreu, gegants de Sant Andreu, gegants de Barberà del Vallès, de Corbera de Llobregat, de Vallgorguina, de Vacarisses i de Molins de Rei.

93 359 40 00

Exhibició castellera

93 407 29 29
93 358 56 14
93 354 10 86

93 353 86 44
93 276 09 49

A les 12.45 h. Pl. Major del Districte
Castellers de Barcelona i Minyons de Terrassa.

93 350 93 81

La cabra mecánica

Dijous 10 de maig

A les 22 h. Plaça Major del Districte
Concert de la banda liderada pel carismàtic Lichis.

Diego ‘El Cigala’

Dissabte 19 de maig

93 291 48 50

Sardanes
A les 12.15 h. Pl. Major del Districte
Amb la Cobla Ciutat de Terrassa.

Divendres 11 de maig

Nit de foc

Els Habichuela i Pitingo

A les 21 h. Parc Central
Trobada de diables del Barcelonès.

A les 21.30 h. Pati del Districte (Dr. Pi i Molist, 133)
Tres generacions de la saga guitarrista dels Habichuela
amb la veu del cantaor Pitingo. Abans, actuació del
jove grup D-Lirios.

93 359 65 27
93 274 94 74
93 358 56 14
93 359 06 00

Los Manolos/Gertrudis

GENT GRAN
93 359 31 54
93 353 82 29

www.farmaciesdeguardia.com

Dissabte 12 de maig
Dissabte 19 i diumenge 20 de maig

Chano Domínguez

Mercat medieval

A les 21.30 h. Pati del Districte (Dr. Pi i Molist, 133)
La companyia del bailaor de Santa Coloma Iñaki Márquez precedeix l’actuació de Chano Domgínguez, pianista de jazz amb esperit flamenc.

De 10 a 20 h. Pati de la Seu del Districte
Parades d’artesania, regals i alimentació.
Diumenge 20 de maig

Castell de focs

93 274 91 35

A les 22.30 h. Parc Central

93 408 10 92
93 350 30 27
93 276 06 51

Dissabte 14 d’abril

93 359 24 31

A l’abril, cada conte en val per mil

93 427 14 29
93 351 00 03

092
088
112
061
091
080

SALUT

FARMÀCIES

A les 23 h. Parc Central
Concert de rumba pop.

93 350 29 04

SEGURETAT I SERVEIS URGENTS

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.

A les 22 h. Ateneu Popular de NB (Portlligat, 11-15)
Amb els grups Circ Delícia, Mal Ejemplo, El Sobrino
del Diablo, Tóxicas i Leomiller.

93 291 68 36

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.

U.T. Guàrdia Urbana Nou Barris
Marie Curie, 20.
Comissaria Mossos d’Esquadra
Aiguablava, 33.
Emergències Guàrdia Urbana
Emergències Mossos d’Esquadra
Telèfon únic d’emergències
Urgències sanitàries
Cos Nacional de Policia
Bombers

Circ i música

A les 21.30 h. Pati del Districte (Dr. Pi i Molist, 133)
El Cigala, un dels cantaores més representatius i coneguts del flamenc actual, telonejat pel cantaor Juan
Manzano ‘El Coco’.

SERVEIS SOCIALS

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.
Casal de Gent Gran de Roquetes
Garigliano, 52-56.

Divendres 27 d’abril

Divendres 18 de maig

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

A les 21 h. Centre Cívic Porta-Sóller (baixos pl. Sóller)
Nous, espectacles de nit a Porta. Bossa nova, brazilian
music en format íntim.

FESTIVAL DE FLAMENC

93 359 36 55
93 354 87 21

Divendres 20 d’abril

Dissabte 14 i diumenge 15 d’abril

A les 19 h. Centre Cívic Torre Llobeta (Santa Fe, 2 bis)
Espectacle d’humor a càrrec de Teresa Cubí.

Combinat de Circ 32
A les 22.30 h (ds) i 12 i 19 h (dg). Ateneu Popular
de Nou Barris (Portlligat, 11-15)
Després de la funció de dissabte, actuació de DJ Txekere al Bar de l’Ateneu.

Dissabte 21 d’abril

Diumenge 22 d’abril

Diumenge 22 d’abril

La Roda

Romeo i Julieta

A les 12 h. Amfiteatre de Roquetes (al costat de l’Ateneu)
Espectacle del pallasso Marcel Gros.

A les 19.30 h. Ateneu Popular de NB (Portlligat, 11-15)
A càrrec de la Cía. Alquimistas.

X Premi coreogràfic
A les 20 h. Ateneu Popular de NB (Portlligat, 11-15)
Concurs adreçat a coreògrafs no professionals.

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.cat/publicacions
bcnrevistes@bcn.cat

93 276 99 04
93 353 19 44
93 407 40 52

Una publicació de l’Ajuntament de Barcelona. Consell d’Edicions i Publicacions: Carles Martí, Enric Casas, Alfredo Jorge Juan, Jordi Martí, Joan Conde, Glòria
Figuerola, Víctor Gimeno, Màrius Rubert, Joan A. Dalmau, Carme Gibert i José Pérez Freijo. Director: Enric Casas. Director editorial: José Pérez Freijo. Director de continguts: Joan Àngel Frigola. Relacions Institucionals: Joan Ariza. Redacció: Pilar Fernández, Gerard Maristany, Felicia Esquinas, Núria Mahamud, Daniel Venteo, Pere S.
Paredes, Josep Maria Contel, Joan Anton Font, Dolors Roset, Beatriu Sanchís, Daniel Romaní, David Sabaté, Rosa Farga. Coordinació general: José Miguel Esteban.
Coordinació de fotografia: Rafael Escudé. Fotografia: Antoni Lajusticia, Pepa Álvarez, Cristina Diestro, Josep Maria Contel, Luis Clua, Julio Parralo, Ariadna Borràs, Manel
Socías i Vicente Zambrano. Disseny: Subirà i Associats. Maquetació i preimpressió: Agustín Viguera, Cristina Vidal. Edició WEB: Miquel Navarro. Producció: Maribel
Baños. Impressió: Mateu Press, SA. Manipulació: General Servei, SA. Distribució: M. Àngels Alonso i Serveis de Correus. Administració: Ascensió García. Departament
d’Imatge i Producció Editorial. Pg. Zona Franca, 60. 08038 Barcelona. Dipòsit legal: B. 29.175-1994.

NOU BARRIS

Abril 2007

3

Els equipaments de les cotxeres
Borbó comencen a prendre forma
Responsables de l’Ajuntament,
tècnics i veïns posen en comú
els primers equipaments
municipals i de salut de la
superilla d’equipaments de les
cotxeres Borbó

L’assemblea es va celebrar a la pista poliesportiva de la Sala de Barri de Baró de Viver.

Daniel Venteo
l passat 12 de març, la graderia de la pista poliesportiva de la Sala de Barri de Baró
de Viver es va omplir de veïns
que volien participar en l’assemblea informativa sobre els
primers equipaments de les
cotxeres Borbó, que ja comencen a prendre forma. Es tracta
d’un gran edifici que agruparà
els equipaments de salut, la biblioteca i el casal d’avis.
L’equipament de salut inclourà
en les seves instal·lacions un
nou CAP, el qual atendrà
25.000 persones i contribuirà
a descongestionar els actuals
CAP de Turó, Rio de Janeiro i
Chafarinas; un centre polivalent d’atenció continuada, que

E

atendrà persones amb urgències de la vida quotidiana, és a
dir, aquells problemes en els
quals no cal l’ús d’ambulància;
un centre de rehabilitació; un
centre sociosanitari, amb 209
places d’internament i 50 de
dia, i un centre de salut mental sobre el qual es va deixar
manifestament clar que no
atendrà persones amb problemes de drogodependència. En
el mateix edifici s’instal·laran,
de manera ben diferenciada, la
nova biblioteca pública del
barri, com també el casal d’avis municipal.
El nou edifici, de més de
16.000 m2, s’integrarà en el
paisatge urbà residencial del
seu entorn i ha estat concebut

amb criteris de sostenibilitat
mediambiental, per exemple,
amb un gran aprofitament de
la llum natural, la instal·lació
de plaques solars tèrmiques i
preparat, també, perquè en el
futur s’hi puguin instal·lar de
manera eficient plaques d’energia solar fotovoltaiques.
Els centenars de veïns que van

A

participar en l’assemblea es
van mostrar especialment preocupats pel calendari d’execució de les obres, per la resta
d’equipaments que s’han d’ubicar a les cotxeres Borbó, per
qüestions de mobilitat relacionades amb l’entrada en funcionament dels equipaments i
per la construcció de l’aparcament, entre altres coses. D’altres participants, com ara
usuaris dels casals d’avis, van
aportar tota la seva experiència per fer que el nou casal que
s’ha de construir sigui idoni
per a la realització de les activitats que s’hi duen a terme habitualment.

Les obres comencen aquesta
primavera amb una primera
fase d’enderroc de la llosa i el
tancament parcial del solar per
poder mantenir en funciona-

Èxit d’assistència i
participació a
l’assemblea per
presentar els
projectes
ment les pistes esportives fins
a final de curs.
Durant els mesos d’estiu les
pistes s’hi traslladaran i, després del estiu, podran començar les obres de l’edifici.

UNA ILLA PLENA DE SERVEIS

El solar de les antigues cotxeres allotjarà sis nous equipaments de salut, equipaments
esportius, un aparcament soterrani, una biblioteca, un casal per a gent gran i 11.000 m2
d’espais verds,entre altres coses.L’equipament esportiu inclourà un pavelló triple,una piscina coberta, un gimnàs i una zona d’aigües. A més, el Departament de Benestar i Família
de la Generalitat hi traslladarà les seves dependències, actualment al Palau de Mar de la
Barceloneta.

Què li semblen els projectes per a les cotxeres de Borbó?

Amparo Marcilla
Jubilada
Lo de sanidad y el casal
me parece muy bien, es
muy interesante, aunque con la edad que
tenemos no sé si lo
vamos a ver acabado.

Crescencio
Martínez
Jubilat
Me parecen bien, pero
hay que esperar que lo
hagan como lo han dicho. Eso sí, lo que hacen
me convence y hay que
tener en cuenta que el
centro para disminuidos
es muy importante.

Mònica Garcia
Assessora
Em semblen molt bé,
tot i que s’estan allargant massa.
L'assumpte de les places de pàrquing és una
cosa important per als
veïns, encara que no ha
quedat gaire clar.

Maria Rosa
Escriche
Administrativa
En general em satisfà.
Estic contenta perquè
crec que és una bona
solució i que són equipaments que el barri
necessita.

Mariano Martínez
Jubilat

Paqui Navarro
Administrativa

Em semblen
fantàstics, perquè són
millores molt necessàries per al barri i per a
les persones d’altres
barris. Tothom se’n
beneficiarà.

Penso que són necessaris per al barri, sempre
que s’adaptin a les
necessitats dels veïns
Penso que l’Ajuntament
no s’ha implicat gaire
en el projecte.

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

Tramvies escola
Amb l’arribada massiva a Barcelona de persones d’altres
indrets d’Espanya, en les dècades dels anys cinquanta i
seixanta, un dels problemes que va patir la ciutat va ser
la manca de places escolars, sobretot pel que fa a les
barriades obreres, barris de Barcelona que havien augmentat la seva població d’una forma desmesurada i sense cap mena de previsió per part de les autoritats franquistes, tant de l’Estat com de l’Ajuntament. Aquesta
manca d’escoles topava amb l’interès del règim franquista, el qual en aquells moments pretenia que tothom disposés d’uns estudis mínims, sobretot saber llegir, escriure i les quatre regles, i que es va trobar amb la poca
inversió que les administracions havien fet a la ciutat.
Per pal·liar aquesta manca de places escolars a Torre Baró,
el 1967, a la regidora franquista Montserrat Tey no se li
va ocórrer una altra cosa que utilitzar com a aules provisionals dotze tramvies que havien estat retirats del servei
dins de la febre modernitzadora de l’alcalde Porcioles de
substituir els tramvies per autobusos.
Els tramvies escoles es van instal·lar a Torre Baró, al costat del berenador de la Font de l’Eucaliptus. Es fa formar
una escola per a nenes amb unitats del tipus 800 i una altra per als nens amb tramvies MT 200. Amb una capacitat inicial de 400 places, en un primer moment se’n van
ocupar 270, repartides en aquestes aules singulars, tal
com s’explicava en la premsa de l’època. Els governants
del moment es van sentir molt orgullosos d’haver trobat
aquesta solució. El grup escolar dels tramvies, batejat
com de Sant Joan, va romandre actiu fins a l’entrada en
funcionament de l’escola La Font de l’Eucaliptus.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 291 68 36

L’escola Sant Joan de Torre Baró formada per tramvies.
(Foto: Arxiu JMC)

E N T I TAT S

La Indomable, una associació que
neix per servir Ciutat Meridiana
L’associació
sociocultural
La Indomable va
començar a
funcionar el passat
2006 per
col·laborar en la
millora de Ciutat
Meridiana
Joan Anton Font
Associació Sociocultural La Indomable
va començar a funcionar el
passat 2006 amb el desig
de col·laborar en la millora
del barri de Ciutat Meridiana i respondre també a les
noves característiques de la
seva població. Al capdavant
hi ha la Mirta Manzetti i la
Pilar Murteira, que han estat treballant i donant resposta a necessitats detectades al barri. Utilitzen el
nom de La Indomable, que
demostra el seu tarannà
ple de coratge i ferm a l’hora de fer front a les diverses
situacions.
Avui, l’associació sociocultural La Indomable és una realitat registrada davant de la
Generalitat de Catalunya
com a entitat sense ànim de
lucre i afronta nous reptes a
través dels seus projectes.
Entre aquests destaquem
“La Indomable en acció”,
que porta a terme activitats
socioculturals entre les comunitats, com ara la rua de
Carnestoltes de Barcelona,
la Nit d’Ànimes, el Festival

L’

La Indomable va participar en la Mostra de projectes del barri.
dels Pobles o les Acollides
infantils en vacances escolars, entre d’altres.
Un altre dels projectes és
“Apropant-nos per conviure”, que treballa amb les diferents persones que conviuen al barri, sobretot
dones i nens, dos col·lectius amb els quals estan especialment sensibilitzats.

La Indomable està
especialment
sensibilitzada amb
els nens i les dones
del barri
Per a això han creat nous
espais de par ticipació i
apropament veïnal i intercultural, com el Sopar de
Convivència del passat 10
de març i l’exposició intergeneracional al Centre Cívic Zona Nord.
Altres punts de trobada futurs seran una ludoteca in-

fantil de 3 a 6 anys, on es
promourà l’ús del català
entre els nens de diferents
procedències, l’organització
de xerrades entre les seves
famílies amb grups d’ajuda
mútua i les excursions de
cap de semana amb les mares i fills del barri a llocs
com el teatre, el Museu de
Zoologia, al Zoo, etc., entre altres activitats.
L’Associació Sociocultural
La Indomable és membre
del Grup Gestor del Pla Comunitari de Ciutat Meridiana, juntament amb l’Associació de Veïns de Ciutat
Meridiana i el Centre Cruïlla, i forma part de la xarxa
9Barris Acull.
Més informació:
Associació Sociocultural
La Indomable
Av. Rasos de Peguera, 25
Tel.609 922 109
606 054 330
laindomableasc@gmail.com
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Festa Major amb La Cabra
Mecànica i Los Manolos
La Festa Major de Nou Barris acollirà
la Trobada de Diables del Barcelonès i el
Festival Flamenc portarà el Cigala i els
Habichuela
Núria Mahamud
a Festa Major de Nou
Barris apuja un altre cop
el llistó. La Cabra Mecànica,
capitajenada per Lichis, i la
rumba popera dels grups
Gertrudis i Los Manolos posaran música a les nits de divendres i dissabte 18 i 19 de
maig. El concert dels catalans
serà precedit de la Trobada
de Diables del Barcelonès,
que tancarà el correfoc al
parc Central de Nou Barris i
servirà d’aperitiu de la II Trobada de Colles de Diables Juvenils, que es farà al districte
el 2008. Com a novetat, enguany el pati del Districte
acollirà una sarsuela, La tabernera del Puerto, i la segona edició del pícnic de blues
canvia d’horari. A l’hora de
berenar es podrà gaudir d’espectacles d'animació, tallers i
jocs d'enginy a càrrec de Gui-

L

xot de 8 i estirar-se còmodament a la gespa per escoltar
el suau ritme del blues.
La Cursa Popular, la Gimcana
Fotogràfica, les cercaviles, les
sardanes, el concert de la
Banda Municipal de Música i
els castell de focs són algunes
de les activitats concentrades

Diada castellera
amb els Castellers
de Barcelona i els
Minyons de Terrassa
en aquests deu dies de festa
(del 10 al 20 de maig). Destaquen també les Nits al Pati,
on es presentaran les obres
guanyadores del 10è Premi
Coreogràfic de l’Ateneu Popular 9 Barris, el Mercat Medieval de l’últim cap de setmana
i l’exhibició castellera, la qual
enguany comptarà amb les

actuacions dels Castellers de
Barcelona i els Minyons de
Terrassa.
Festival de Flamenc
La Festa Major de Nou Barris
comença amb el Festival de
Flamenc, amb actuacions tan
destacades com les del cantaor
Diego “El Cigala”, el pianista
Chano Domínguez i el clan
dels Habichuela, tres generacions de guitarristes que acompanyaran els sons i els quejíos
barrejats amb blues d’Antonio
Álvarez Vélez, “Pitingo”.
'”El Cigala”, guanyador de dos
Grammys Llatins, obrirà el
festival dijous 10 de maig i
tindrà com a teloner el badaloní Juan Manzano “El
Coco”, que ha treballat des de
molt jove amb figures de la
talla de Fosforito, Miguel Poveda o Duquende. Divendres,
el jove grup De-Lirios obrirà
camí a l’actuació dels Habichuela i la companyia de ball
d’Iñaki Márquez, bailaor de
Santa Coloma, precedirà diumenge el jazz aflamencat de
Chano Domínguez.
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f NOTÍCIES
Dia d’Andalusia
El passat 4 de març es va tornar a celebrar el dia d’Andalusia al parc de la Guineueta. Al llarg del dia es van
desenvolupar diferents activitats com la Misa Rociera
a càrrec del Coro Rociero García Lorca, l’ofrena floral
al bust de Blas Infante i les actuacions de grups de
dansa. A l’acte, al qual van asistir més de 3.000 persones, també va haver-hi una nodrida representació de
destacades personalitats del món polític.

Premis Nou Barris
La data límit de presentació de candidatures per als
premis Nou Barris és el 20 d’abril. Es tracta d’un
guardó nascut fa vuit anys per tal de reconèixer la
tasca d’entitats i persones que treballen en els àmbits de la cultura, l’esport, el civisme, l’acció social, la
solidaritat, la cooperació, la innovació socioeconòmica, l’educació o altres, sempre dins del territori de
Nou Barris. Més informació: www.bcn.cat/noubarris

Fira de Sant Jordi
Com cada any i per celebrar la Diada de Sant Jordi
arriba la Fira del Llibre de la Via Júlia amb venda de
llibres i flors. La fira estarà oberta des de les 10 del
matí fins a les 10 de la nit a la Via Júlia, entre els carrers de Batllori i de Joaquim Valls. D’aquesta manera,
els veïns i veïnes del districte podran gaudir de la diada tot passejant i fent les seves compres de flors i llibres o simplement gaudint del passeig.

Les Cruces de Mayo al Parc de la Guineueta

Diada castellera a la plaça de la seu del Districte, durant les festes del 2006.

Del 12 al 20 de maig i al parc de la Guineueta tindrà
lloc la celebració de les Cruces de Mayo. Es tracta d’una mil·lenària tradició cristiana que consisteix a
guarnir amb flors les creus. Al llarg de tots els dies de
celebració, les persones que s’apropin al parc podran
gaudir d’activitats i actuacions de dansa. El dia 12,
arribarà el pregó que donarà inici a la festa.

El futur de Torre Baró i Ciutat Meridiana, a exposició
Redacció
l passat dia 11 de març,
la plaça Roja de Ciutat
Mer idiana va acollir una
mostra dels projectes que
transformaran els barris de
Torre Baró i de Ciutat Meridiana. La mostra recull la
urbanització i nous habitatges del Sector 1 de Torre
Baró, la transformació del
Campillo de la Virgen en un
espai de lleure i esport, l’ar r ibad a de nou s e quipa-

E

El regidor del Districte, Ferran Julián, durant el festival celebrat a la
plaça Roja amb motiu de l’exposició dels projectes.

ment s com l a biblio te ca
Zona Nord, la renovació total del camp de futbol de
C iutat Mer idi ana , que
comptarà amb gespa artificial, projectes socials de tota
mena… La llista, prou llarga, apareix en una publicació que explica els diferents
projectes i que també es pot
trobar en versió digital al
Distr icte,
del
web
www.bcn.cat/noubarris.
Aquesta mostra va ser vir

per anunciar que ja han començat els treballs de transformació, que de moment se
centren en el sector 1 de
Torre Baró i en la futura biblioteca Zona Nord. Per celebrar-ho, la carpa de l’exposició a l a pl aça Ro j a va
acollir un gran festival protagonitzat pels mateixos
veïns: van actuar el taller de
dansa del ventre del centre
cívic o el grup Aire Flamenco, entre d’altres.
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Concurs de dibuix
escolar per a la portada
de la guia d’escoles

Redacció
L’Institut Municipal d'Educacio (IMEB) convida tots
els escolars de Barcelona a fer volar la imaginació i la
creativitat en el concurs de dibuix “Com és la teva escola?”, adreçat a nenes i nens d’entre 3 i 16 anys matriculats a centres educatius de la ciutat. El dibuix
guanyador serà la portada de la propera guia Barcelona
és una bona escola, que recollirà els centres i serveis
educatius durant el proper curs escolar.
El termini per presentar propostes finalitza el 30 de
juny i els dibuixos finalistes es publicaran a la web d’educació de l’Ajuntament de Barcelona.
Les bases del concurs especifiquen que cada participant podrà presentar un únic dibuix i només a títol
individual. Els originals s’han de presentar en paper
DIN A4 (21x30 cm), en format vertical i ha de fer referència a la pròpia escola o centre educatiu. Cada
dibuix s’ha d’acompanyar d’un full on constin el
nom i cognoms, la data de naixement, el nom del
centre educatiu on està matriculat, les dades del domicili on viu (adreça i telèfon) i una declaració signada del pare, la mare o els tutors legals que autoritzi l’Ajuntament a quedar-se el dibuix en propietat
i fer-ne ús en cas de sortir guanyador.
Els dibuixos presentats sense identificació (o quan sigui il·legible) no seran considerats vàlids. Els originals
s’han de lliurar personalment o enviar per correu en
sobre tancat a l’Institut d’Educació de l’Ajuntament de
Barcelona (pl. Espanya, 5. 08014 Barcelona).
Més informació: www.bcn.cat/educacio
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La Biblioteca Canyelles incrementa
el seu fons i el nombre d’usuaris

La Biblioteca Canyelles té públic de totes les edats.

Una de les biblioteques públiques de
Nou Barris és la de
Canyelles. Ja compta
amb més de 3.000
carnets d’usuari

La biblioteca compta amb diversos serveis, com ara accés
a Internet i consulta informatitzada del seu catàleg. La biblioteca Canyelles, com també la resta de centres de la
xarxa de biblioteques de Barcelona, organitza cursos de
formació per a les persones

Daniel Venteo
e les quatre biblioteques
públiques del Districte,
la de Canyelles és la que dóna
servei especialment als barris
de Roquetes i el Verdum. Més
de 3.000 veïns ja disposen
del carnet de lector.
La Biblioteca Canyelles és l’escenari habitual de diverses activitats culturals i de divulgació adreçades a tots els públics,
sense excloure els més petits.
Un dels àmbits en què la biblioteca ha destacat ha estat el
de la realització d’activitats de
tota mena relacionades amb el
món del cinema.

La biblioteca
Canyelles ofereix
diversos serveis,
com ara cursos
d’Internet

D

que volen tenir un coneixement més ampli de les noves
tecnologies de la informació.
Es tracta d’una activitat estratègica per apropar el món
d’Internet a tothom que hi
estigui interessat.
Un altre dels serveis especialment valorats pels usuaris de
la biblioteca és el el servei de

E L TAUL E L L

préstec a domicili, destinat a
les persones amb problemes
de mobilitat temporals o permanents, com ara malalts crònics, convalescents, persones
amb discapacitats físiques o
gent gran, entre d’altres.
Els últims anys, el fons documental de la biblioteca s’ha
incrementat de manera extraordinària, amb més de tres
mil nous documents rebuts
entre els anys 2003 i 2005. I
el nombre de préstecs s’ha
multiplicat per tres els últims
quatre anys. Tot plegat fa de
la Biblioteca Canyelles un
dels equipaments culturals
més valorats del Districte,
juntament amb les biblioteques de Roquetes, Nou Barris
i Torre Llobeta.
Més informació:
Biblioteca Canyelles
Ronda Guineueta Vella, 34
Telèfon: 93 274 94 74

Joan Anton Font

Un forn artesà que s’ha guanyat l’estima del barri
l forn Núria és tot un històric. Des que va
obrir al principi dels anys 60, el barri ha
canviat molt. Antigament, a tocar del forn hi
havia el manicomi, en la zona que ara ocupa el
parc Central de Nou Barris i la seu del districte.
El nom de Núria prové de quan hi havia els primers propietaris, el Josep Aregall i la Núria Picamal. L’any 1986, el forn va passar a mans de
Jordi Griñó, l’actual propietari. La Dori, l’encarregada del forn, és tota una institució, ja que va
entrar-hi a treballar l’any 1968, amb només 14

E

Forn Núria es va obrir al principi dels anys 60.

anys. És molt coneguda al barri i hi ha clients
que la coneixen des de ben jove. Als matins hi
és ella amb la Marta, i a les tardes hi trobem la
Berta. Forn Núria és un forn artesà que elabora
el pa que ven segons el sistema tradicional. A
l’exquisitesa del seu pa, s’hi afegeix el tracte familiar que la Dori i les seves companyes sempre
tenen amb els clients.
Forn Núria
C. Doctor Pi i Molist, 93. Tel. 93 354 59 05
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Nou Barris sortirà al carrer a córrer
o a passejar durant la Festa Major
No hi ha excusa. Els
organitzadors de la part
més esportiva dels actes
de la Festa Major de Nou
Barris esperen que
tothom es llanci al carrer

TELEVISIÓ
Barcelona Televisió
“Hola Barcelona”
De dilluns a divendres, de 12.30 a 15.30 h
Dissabte i diumenge, de 14 a 15.30 h
Canal 39 UHF i canal 26 TDT

RÀDIO
Ràdio Línea IV– 103.9 FM
Joaquim Valls, 82
Ràdio RSK– 107 FM
Pg. Fabra i Puig, 274-276

PUBLICACIONS
Pere S.Paredes
ordi March, director de la tradicional Cursa Popular de Nou Barris i de la incipient Caminada Popular, diu que “ningú té excusa per no
participar en qualsevol d’aquests actes esportius que es faran el dia 13 de
maig pels carrers del districte”.
Per al director, “tothom pot prendre
part en la cursa de deu quilòmetres,
però si és massa per a les seves condicions físiques, s'hi pot participar
igualment passejant durant cinc
quilòmetres pels carrers senyalitzats”.
La Cursa Popular de Nou Barris arriba aquest 2007 a la seva XXI edició, i
la Passejada Popular, que es va consolidant, arriba al tercer any.
“Sobretot vull donar les gràcies al cos
de la Guàrdia Urbana, perquè sense
el seu esforç anual, aquestes dues
proves atlètiques no es podrien fer”,
destaca Jordi March.

J

Calidoscopi
Publicació trimestral de les
biblioteques del Districte.
Tel. 93 427 36 93
Gent del barri
La revista de Nou Barris
Passeig Valldaura, 162.
Tel. 93 427 33 61

La Cursa Popular de Nou Barris ja ha celebrat vint edicions.
Els organitzadors creuen que aquest
any la Cursa Popular de Nou Barris,
de deu quilòmetres, mesurada per
jutges de la Federació Catalana d’Atletisme, podria arribar a la xifra de mil
participants. Els atletes correran per
carrers i avingudes com les del Doctor Pi i Molist (sortida), passeig de
Fabra i Puig, passeig de Valldaura, Via
Júlia, passeig del Verdum o els voltants del parc de Can Dragó.
Per als més petits també “hi haurà
curses de promoció, on comença-

ran a córrer distàncies des dels 300
metres. Els joves de 16 anys ho faran fins als 1.300 metres”, explica
March.

Per als més petits,
des dels quatre anys
hi haurà proves de
promoció
“Aquesta cursa popular ”, diu
March, “és l’única que es fa pels carrers de Nou Barris, i això en fa una
oportunitat única per als atletes del
nostre districte de córrer pels carrers dels seus barris”.
L’organització de la cursa i la caminada va a càrrec conjuntament del
Districte de Nou Barris, el Club
Atletisme Nou Barris i l’Escola Esportiva Brafa.
Més informació:
Club Atletisme Nou Barris
Telèfon: 93 354 40 46
www.canb.org

Sport 9
Rosselló i Porcel, 6
Poliesportiu Can Dragó.
Tel. 93 442 06 02

INTERNET
Agenda

L'apartat de l'Agenda del web bcn.cat és
una completa guia cultural i d'oci de la ciutat de Barcelona, on es pot trobar informació destacada i permanentment actualitzada de tots els espectacles, exposicions,
concerts, actes per a infants, activitats
esportives, obres de teatre i dansa i fires
que se celebren a la ciutat. El web conté
un potent cercador d'actes i un calendari
on només amb un clic podreu conèixer tot
allò que es fa cada dia a Barcelona.
www.bcn.cat/agenda
Mirades de Barcelona

per MANEL

El web bcn publica el catàleg en línia, en
format llibre virtual, amb les fotografies
participants del concurs Fotoweb 2006,
que organitza l'Ajuntament de Barcelona
per promoure la participació ciutadana.
El catàleg consta d'un índex que permet
accedir a totes les fotografies per alguna
de les quatre categories del concurs, o pel
nom dels autors i autores de les imatges.
www.bcn.cat/catalegdebarcelona
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“Treballem perquè
la coral s’obri a la resta
de la societat”
Núria Gaig és la presidenta més jove d’una coral
de Barcelona i probablement de tot Catalunya.
Vol obrir la seva organització al barri i que els
joves s’animin a participar en una de les entitats
històriques de Roquetes
Daniel
Venteo

La seva vinculació amb la Coral La
Ideal li ve de lluny.
Sí, el tiet del meu pare va ser dels qui
van posar diners per impulsar aquesta coral, durant la dècada de 1930. I el
meu pare també era un dels històrics
de la coral. L’entitat ja té 77 anys i la
meva família sempre hi ha estat vinculada. Jo, des de ben petita, hi he
participat en tot el que he pogut.
Quan només era una coral masculina,
jo hi anava a escoltar. I quan ara fa
uns 22 anys es va obrir també a les
dones, la meva mare ens va portar a
la meva germana i a mi. Es podria dir
que sóc la més jove de les veteranes.
El dia 15 d’abril la seva coral fa
una ofrena floral a Santa Engràcia. Quina és la significació d’aquest acte?
Enguany, aquest emotiu acte arriba a la
seva 31a edició. Recollim cistelles de
flors ofertes per comerciants de Roquetes, el Verdum i la Prosperitat i fem un
gran aplec a la Via Júlia, en què poden

arribar a haver-hi fins a un centenar de
cistelles. Després les oferim a Santa
Engràcia. Hi va tota la banda de música
i hi participa molt gent. Ara estem intentant també implicar en aquesta festa
els nous comerciants arribats al barri,
d’origen immigrant, perquè també se la
facin seva.
Molta gent pensa que el món coral
és una mica hermètic, vostè, que
ho viu de prop, què en pensa?
Sí, és cert, per què ens hem d’enganyar? Nosaltres intentem fer que això
no sigui així. Ja fa uns quants anys que
es va donar... vaja, que se’ns va donar,
entrada a les dones. I ara vivim un nou
període d’obertura a la societat, perquè
tothom sàpiga que el cant coral no només és el cant coral tradicional català,
sinó que també es pot cantar molts altres tipus de cançons i que es poden fer
moltes altres coses que no siguin exclusivament cantar. El que volem és, precisament, que més persones s’interessin a participar en la coral i en tot allò
que fem al barri.
Suposo que per aconse g uir
aquests objectius d’obertura a
la societat és fonamental disposar d’una seu social per poder

Núria Gaig participa a la coral des de fa 22 anys.
trobar-se. En quina situació es
troba la seva coral actualment?
Doncs la veritat és que nosaltres encara
no tenim una seu social pròpia. Disposem d’un espai llogat, dins del local d’una altra entitat històrica del barri, l’Associació de Propietaris, però només
unes hores a la setmana. Tenim el projecte de poder arribar a tenir una seu
pròpia, que esperem que un dia es pugui fer realitat, per a la qual cosa seria
molt important la col·laboració de les
administracions públiques, com per
exemple l’Ajuntament, la Diputació i la
Generalitat. Necessitem un local propi
perquè nosaltres ens puguem obrir més
cap a la resta de la societat, per donar a
conèixer la nostra tasca i perquè la gent
s’animi a participar.
El fet que vostè, que tot just arriba
a la trentena, sigui presidenta, és
un senyal que les coses estan canviant en el món coral?
Sí, volem rejovenir l’entitat, perquè hi
participi cada vegada més gent jove.
Molta gent pensa que el món coral és
una cosa de gent gran, una cosa avorrida, però no ho és en absolut! És cert
que la nostra coral havia arribat a tenir
una certa monotonia. Es volia fer un

canvi i una altra noia i jo vam assumir el
repte d’intentar fer-lo realitat. Ara bé,
intentar compaginar aquesta dedicació i
responsabilitat amb les nostres vides
personals i professionals no és fàcil i
has de treure hores i forces d’on sigui.
Quines són les seves prioritats
com a presidenta de l’entitat?
En primer lloc, donar a conèixer l’entitat, fins i tot entre la gent del mateix
barri perquè per tenir 77 anys crec que
la coral no és prou coneguda pels
veïns, tant pels que fa anys que hi
viuen com pels que han arribat més recentment. També necessitem més suport institucional per fer realitat els
nostres projectes, com ara el fet de poder disposar d’una seu pròpia permanent, per promoure el cant coral i fer
més activitats per a tots els públics. La
veritat és que en l’àmbit del món coral
hi ha molt poques subvencions. Si he
de ser sincera, he de reconèixer que de
la Generalitat, per exemple, rebem
molt poc suport. Rebem suport, aquest
sí important, de l’Ajuntament, del Districte de Nou Barris i també de la Diputació de Barcelona. També, puntualment, des de l’àmbit privat, per part
de fundacions i caixes d’estalvis.

