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Comencen les obres per preparar
l’arribada de l’AVE a Vallbona

Els veïns de
Ciutat Meridiana
gaudiran d’un nou
camp de futbol

Dibuix del projecte de les vies dins el túnel.

En les properes setmanes, s’iniciaran els treballs preparatoris
per instal·lar la plataforma ferroviària de l’AVE, que connectarà la sortida nord de Barcelona amb la frontera francesa.
Les primeres obres que es faran
visibles seran per fer el trasllat
dels serveis afectats pel soterrament de les vies. A l’alçada de
Vallbona, les vies del AVE
discorreran paral·lelament al
riu Besòs.
L’empresa pública ADIF, resposable de les obres, ha instal·lat
una oficina d’informació ubicada a Montcada i Reixac, on
atendrà totes les preguntes,
queixes i aclariments dels
veïns.
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ATENCIÓ AL CIUTADÀ
Oficina d’atenció al ciutadà (OAC) Districte
Doctor Pi i Molist, 133.
Telèfon d’informació 010
(0,39 ¤ + IVA d’establiment de trucada, més 0,05
cèntims + IVA per minut tarifat per segon)
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.
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 cívic 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.
Casal La Cosa Nostra
Biure, 1

Mercè Rodoreda: Senyores i Minyones

93 358 56 14

A les 19 h. Centre cívic Torre Llobeta (Santa Fe, 2 bis)
Contes per a adults. A càrrec d’Assumpta Mercader i
Rosa Pou.

93 353 95 16

Les dones a Les Basses

93 407 29 29

93 359 40 00
93 353 86 44
93 276 09 49

93 354 87 21

Del 4 de març al 5 d’abril

93 350 93 81

La vida de les dones i els infants
al Vietnam, l’india i el Nepal

635 88 22 11

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

FARMÀCIES
www.farmaciesdeguardia.com

Dimecres 26 de març

Una tarda d’òpera
A les 18 h. Bibl. Nou Barris (Albert Einsteins, 2-4)
Proposta per descobrir que darrere de la música de l'òpera hi ha un munt d'històries. A partir de 5 anys.

Centre cívic Torre Llobeta (Santa Fe, 2 bis)
Exposició de Marta Ricart.
Del 12 al 16 de març

Divendres 28 de març

Fira Artesanal Alimentària

DeBatalla!

Marquesina de la Via Júlia (entre Batllori i Mas Duran)
Organitza: Federació de Comerciants i Serveis de Nou
Barris.

A les 22 h. Casal de Prosperitat (pl. Àngel Pestaña, s/n)
Circ a càrrec de la companyia galega Pistacatro. Números petits, improvisats i de batalla.

Dijous 27 de març

Dissabte 29 de març

El canvi climàtic

Clásicos Kamikazes

A les 19 h. Centre cívic Torre Llobeta (Santa Fe, 2 bis)
Xerrada a càrrec d’Anna Rosa Martínez, delegada a Catalunya de Greenpeace.

A les 21.30 h. Ateneu Popular de Nou Barris (Portlligat, s/n)
Una selecció d’esquetxos de la primera gran producció
de circ de Galícia.

93 359 06 00

93 276 99 57
93 407 29 29
93 274 91 50
93 276 98 00

93 359 31 54

A mi madre le gustan las mujeres
A les 21.30 h. C. cívic Can Basté (pg. Fabra i Puig, 274)
Projecció del film d’Inés París i Daniela Fejerman dins
el cicle de cinema dirigit per dones.

93 353 82 29
93 350 29 04

A partir del 4 de març

93 274 91 35

Assassinat al museu

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

Dissabte 15 de març

93 359 24 31

9 Barris da el Cantazo

93 427 14 29
93 351 00 03

092
088
112
061
091
080

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.

Teatre Zona Nord (av. Rasos de Peguera, 25)
Tercera edició del festival, que a més dels espectacles
familiars ofereix als nens la possibilitat de construir els
seus propis titelles. Consulteu la programació específica al centre cívic.

93 291 68 36

SEGURETAT I SERVEIS URGENTS
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

A les 21 h. Centre cívic Les Basses (Teide, 20)
II Jornada musical dedicada a les dones al centre cívic
de Les Basses. Vetllada musical amb grups compostos
bàsicament per dones.

93 359 36 55

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.
Casal de gent gran de Roquetes
Garigliano, 52-56.

Dissabte 8 de març

Festival de Teatre de Titelles
de Nou Barris

93 276 99 50

SERVEIS SOCIALS
CSS Zona Nord
Av. Rasos de Peguera, 25 (centre cívic).
CSS Zona Sud
Teide, 20 (c. cívic Les Basses).
CSS Pau Casals
Juan Ramón Jiménez, 4-6.
CSS Roquetes
Vidal i Guasch, 76-78.

A partir del 8 de març

93 420 66 51

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.

DIA INTERNACIONAL DE LA DONA

A les 21.30 h. Ateneu Popular de Nou Barris (Portlligat, s/n)
Los Eléctricos, Magari, Lúcida, 13 Pikas i El síndrome
del Martes ens prometen una nit de bona música.

Museu de les Ciències Naturals (parc de la Ciutadella)
Una exposició sorprenent on el misteri es barreja amb
el rigor científic per mostrar com treballen els professionals de la criminologia per resoldre casos.
Fins al 15 de març

Mezquitas
Centre cívic Can Basté (pg. Fabra i Puig, 274)
Fotografies de Sebastián Conejo.

Divendres 28 de març

Les nits de Capibola Blues
A les 22.30 h. Centre Cívic Les Basses (Teide, 20)

Fins al 18 de maig

Deprestado

Zoran Music. De Dachau a Venècia

A les 21 h. Centre cívic Porta-Sóller (pl. Sóller)
La Sandra (shearsick) i en Jordi (casiquesí) han creat una
formació simple que toca versions de bones cançons de
Ketama, Lucie Silvas, Amaral, Ray Charles...

Sala d’exposicions de La Pedrera (pg. Gràcia, 92)
L'exposició aplega més d'un centenar de pintures i dibuixos que donen una visió retrospectiva de la trajectòria artística del pintor d'origen eslovè Zoran Music.

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, Eduard Vicente, Jordi Martí, Jordi Campillo, Glòria
Figuerola, Víctor Gimeno, Màrius Rubert, Joan A. Dalmau, Carme Gibert, 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, Vicente
Zambrano, Marçal Llenas i Alex Ayaso. Disseny: Subirà i Associats. Maquetació i preimpressió: Agustín Viguera, Cristina Vidal. Edició WEB: Miquel Navarro. Producció:
Maribel Baños. Impressió: Printer Industria Gráfica Newco, SL. 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

Març 2008

3

Gran complex sanitari en els
terrenys de Cotxeres Borbó
La Generalitat aprova una partida
de prop de 350 milions d’euros per
al complex, el qual es començarà a
construir durant el primer
semestre de 2008 i inclourà
diversos centres de salut

Imatge virtual de l’interior del complex sociosanitari.

Redacció
a Generalitat va destinar
el passat mes de febrer
una partida de 348,6 milions
d’euros per a la construcció i
posada en funcionament
d’un complex sociosanitari

L

A

als terrenys de les antigues
Cotxeres Borbó. Aquesta inversió assegura la concessió
administrativa que inclou la
inversió per a la construcció
de l’equipament i totes les
despeses necessàries per al

seu funcionament. El complex comptarà amb un Centre d’Atenció Primària (CAP),
un centre de diagnosi per a la
imatge, un centre d’atenció
d’urgències, un centre de rehabilitació, un centre de salut

U N M O D E L D E PA R T I C I PA C I Ó C I U TA D A N A

La decisió de quins equipaments s’havien de construir als terrenys de les antigues
Cotxeres Borbó es va portar a terme a través d’un procés de diàleg entre l’Ajuntament
de Barcelona i els veïns i les entitats de la zona constituïts en la taula de treball. A més,
es van fer diverses assemblees informatives obertes a tot el veïnat. El resultat final ha
estat un gran projecte que té en compte les necessitats del districte i de la ciutat, i satisfà
veïns, entitats i administracions.

mental per a adults i un centre sociosanitari amb una
àrea d’internament i un hospital de dia. Els centres es començaran a construir aquest
primer semestre i és previst
que les obres estiguin acabades a mitjan 2010.
Al recinte de Cotxeres, de
més de 22.000 m2, també s’hi
construiran altres equipaments municipals, com un
casal d’avis, una biblioteca,
un centre de dia, un taller
ocupacional, un aparcament,
un pavelló esportiu, així com
la nova seu del Departament
d’Acció Social i Ciutadania de
la Generalitat de Catalunya.
El complex poliespor tiu,
d’uns 6.000 m2, també té garantida per part de l’Ajuntament de Barcelona la inversió necessària per a la seva
construcció. Aquest projecte
consta de dues piscines, un
complement de zones d’ai-

gües, un pavelló triple, una
sala de fitness i tres d’activitats lúdiques. La biblioteca i
el casal de gent gran estaran
situats als baixos de l’equipament sanitari i també és prevista la seva adequació en el
programa d’actuació aprovat

És un dels projectes
sociosanitaris més
ambiciosos de
Catalunya
pel Districte (PAD). El mes
de maig es presentarà a la
taula d’entitats constituïda
per realitzar el seguiment
del desenvolupament d’aquesta illa d’equipaments un
calendari amb els terminis
d ’execució dels diferents
equipaments, com també els
diferents projectes constructius.

Sap que a les antigues Cotxeres hi haurà un important complex sociosanitari?

Núria García
Mestressa de casa
Sí que lo sabía y me
parece fenomenal.
Pienso que hace mucho
tiempo que lo necesitamos, como también que
abran las calles y podamos pasar.

M. Teresa Roura
Ajudant de gent
gran
Sí que ho sé, i em sembla bé. Molt millor que
fer pisos. Així es generen més serveis al
barri, sobretot per a la
gent gran, que és molt
nombrosa en aquest
barri.

Manel Ferrer
Empresari

Rafael Chordà
Jubilat

Sí que ho sabia i em
sembla molt bé, perquè
hi faran el CAP i també
un centre esportiu per
als nanos. Tot plegat
serà molt millor que
tenir les Cotxeres.

Sí que ho sabia, perquè
ja ho havia llegit. Penso
que està molt bé, però
crec també que ja fa
temps que s’hauria
d’haver fet. Fa anys
que estan amb aquest
assumpte; esperem que
finalment es faci.

José Vicente
Mestre
Professor

Juan Carlos
Sánchez
Funcionari

Sí que ho sé i em sembla molt bé, perquè en
aquesta zona del barri
calen equipaments
sanitaris.

Sí que lo sé y me parece
muy bien todo lo que
sean servicios para el
barrio, y más si son
sanitarios.

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

El cementiri
de Sant Andreu
A fi de donar compliment a una reial cèdula de l’any
1787 sobre la conveniència de treure els cementiris de
dins de les poblacions, l’Ajuntament de Sant Andreu
de Palomar va acordar, l’any 1837, canviar d’emplaçament el seu amb l'aspiració afegida d'aprofitar l’enderrocament de l'església vella per constuir-ne una altra
de nova. El lloc escollit foren uns terrenys de can Sals,
prop de la desapareguda masia de can Borràs i tocant a
l’antiga riera de Sant Andreu. Acabat el mur de tancament, aquesta nova necròpolis fou beneïda l’any 1839.
Tot i així, durant uns quants anys encara es van fer alguns enterraments al primitiu cementiri parroquial.
Després de l’agregació de Sant Andreu de Palomar a
Barcelona, amb els altres pobles del Pla de Barcelona,
l’any 1897, i com a conseqüència de l’estudi redactat
l’any 1905 sobre comunicacions i serveis, el cementiri
fou ampliat en el decurs de les primeres dècades del
segle XX. L’any 1927 s’inaugurà la nova façana del carrer Garrofer, i l’any 1930 s'hi va construir la capella.
Aquestes ampliacions es veuen ben marcades i diferenciades en el recinte, l’antiga, la neoclàssica i la moderna.
En l’actualitat, el cementiri de Sant Andreu o del
Nord, com també és conegut, es troba administrativament en territori del districte de Nou Barris, on ocupa l’espai interior que delimiten els carrers de Garrofer, Escultor Ordóñez, Pintor Alsamora i l’avinguda de
Rio de Janeiro.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació l’Arxiu Municipal del Districte, 93 291 68 36

La tomba del dramaturg andreuenc Ignasi Iglésias (18711928). (Foto: Arxiu JMC.)

PLE DEL DISTRICTE

El Plenari informa sobre els
equipaments de Cotxeres Borbó

En els propers anys, s’intervindrà en 58 centres educatius.

La informació sobre el Pla d’equipaments
educatius, que preveu 411 milions d’euros
d’inversió a les escoles públiques de la ciutat,demostra que l’educació és una prioritat
Redacció
l Plenari del Districte del
passat 5 de febrer va començar amb la presa de possessió del nou conseller del
PSC, Gabriel García i Duarte.
A la part informativa es va
anunciar l’aprovació, per
part de la Generalitat, del Pla
de finançament de 348 milions d’euros per al complex
sociosanitari de Cotxeres
Borbó, el qual, amb la construcció de sis equipaments
sanitaris, és un dels projectes més ambiciosos de Catalunya. També es va informar
de l’acord entre el conseller
d’Educació i l’alcalde de Barcelona per executar el Pla
d’equipaments educatius
2008-2011, que preveu una
inversió de 411 milions d’euros a la ciutat. Nou Barris

E

serà el segon districte amb
més inversió i s’intervindrà
en 58 centres educatius.
També es va informar de la
mesura de govern de l’Ajuntament per augmentar els
ajuts de menjador per a escolars de Barcelona (20082009) per cobrir la demanda
no atesa el curs 2007-2008.

S’incrementen
en un 50% els
ajuts de menjador
escolars
Es va fer un repàs de totes
les obres finalitzades, en
curs o licitades actualment,
com també els indicadors
d’activitat del districte, i es
van aprovar les propostes de
nomenclàtor. A la part de

control, el grup de CiU va
proposar que es prenguin les
mesures perquè en un termini de sis mesos tot el districte sigui accessible per a
les persones amb mobilitat
reduïda. Es va desestimar la
proposta perquè ja s’està
completant el Pla d’accessibilitat de ciutat. El grup d’ERC,
va proposar instar al Ministeri de Defensa que compleixi la Llei de la Memòria
Històrica i que retiri immediatament la iconografia feixista del Panteó del Soldat
(cementiri de Sant Andreu).
La proposta va ser rebutjada
perquè, en compliment de la
Llei de Memòria Històrica,
ja s’està realitzant l’estudi de
tots els símbols a eliminar.
El grup del PP va preguntar
sobre l’ús que es farà del premi IULA 2007 rebut per la
urbanització del parc Central. La resposta va ser que
s’invertirà en el projecte de
rehabilitació de la masia de
Can Carreres.
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L’AVE passarà pel barri de Vallbona
encaixat entre pantalles i soterrat
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f NOTÍCIES
Fira d’aliments artesans a la Via Júlia
La Fira Alimentària de Productes Artesanals, organitzada per la Federació de Comerç i Serveis de Nou Barris, s’instal·larà a la marquesina de la Via Júlia del 3 al
6 d’abril. En aquesta edició, hi haurà una quinzena de
parades amb productes alimentaris artesans catalans i
d’altres comunitats: formatges, coques, mel, embotits
o cervesa i beguda de cola produïdes a Catalunya. La
fira obrirà de 10 a 22 h.

Llibre i festival Sopes del Món
El 27 de març, a les 19 h, es presentarà un llibre sobre
el Festival de Sopes del Món a la Biblioteca de Nou
Barris. El llibre, editat per Viena, és una selecció de les
receptes que han participat al certamen. I el 30 de
març se celebrarà la cinquena edició del festival a la
marquesina de la Via Júlia. A partir de les 11 h hi
haurà circ i espectacles d’animació, i a les 13.30 h el
tast de sopes. El 2007 se’n van degustar 60.

Imatge virtual del traçat que seguirà l’AVE.

Els veïns poden informar-se sobre el
desenvolupament de les obres a l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà del carrer Sant Lluís
de Montcada i Reixac
Núria Mahamud
imecres 20 de febrer
l’AVE arribava finalment
a l’estació de Sants després
d’un llarg recorregut en el
temps. L’ansiada connexió
amb Madrid ha escurçat les
distàncies entre la capital espanyola i Barcelona a només
dues hores i trenta-cinc minuts, però encara queda molt
camí per recórrer. Més enllà

D

A

del pas del tren d’alta velocitat pel subsòl de Barcelona, el
Ministeri de Foment i Adif ja
estan a punt per començar
les obres del traçat barceloní
cap a la frontera francesa.
En les properes setmanes, es
faran els treballs preparatoris
per iniciar la construcció de la
plataforma viària de la sortida
nord de l’AVE pel nus de la
Trinitat. Al barri de Vallbona

OFICINA D’INFORMACIÓ

Per informar sobre les obres, ADIF ha instal·lat un punt
d’informació al ciutadà a Montcada i Reixac.
OFICINA D’INFORMACIÓ D’ADIF:
Carrer Sant Lluís, núm. 1
Montcada i Reixac
Horari: de dilluns a divendres de 10 a 14 h
i dimarts a la tarda, de 16 a 20 h.
Telèfon: 93 565 00 43

s’iniciaran les tasques de desplaçament dels serveis (aigua,
llum) afectats pel traçat del
tren, una fase que s’allargarà
durant uns mesos. En primer
lloc, es retiraran algunes torres
d’alta tensió, uns col·lectors
d’aigües residuals i les canonades d’aigua. Les afectacions
per les obres al barri seran mínimes, ja que la tuneladora començarà a treballar dins del
terme municipal de Montcada
en direcció a Vallbona a una
profunditat de 30 a 20 m per
sota de la superfície.
El traçat de les vies de l’AVE
per Vallbona començarà per
l’actual ull del nus de la Trinitat més proper al Besòs i continuarà en paral·lel al riu, passant per davant de l’edifici
modernista de la Casa de les
Aigües de la Trinitat Vella. A
partir d’aquest punt, a Vallbona el traçat de les vies es cobrirà amb pantalles de superfície en un tram de 250
metres i, superat el desnivell,
continuarà soterrat per un túnel de 500 m que s’endinsarà
per sota del torrent Tapioles.

El Centre d’Esplai Druida fa vint anys
El Centre d’Esplai Druida del barri de Prosperitat celebra aquest any el seu vintè aniversari. El febrer hi ha
hagut una programació especial amb aquest motiu, i es
va fer un cinema-fòrum, una xerrada per a famílies,
una marató de contes i un sopar commemoratiu. La celebració continuarà al llarg de tot aquest curs amb més
activitats. El Centre d’Esplai Druida es troba al carrer
Formentera, s/n.

Visita guiada a l’exposició “Dones
de l’Ajuntament de Barcelona”
La comissària de l’exposició Dones de l’Ajuntament de
Barcelona, Isabel Segura, va realitzar una visita guiada
de la mostra el dia de la inauguració, que va ser el passat 4 de febrer i va estar presidida per la regidora del
Districte de Nou Barris, Carme Andrés. La mostra, que
ha estat oberta al públic a la seu del Districte fins al 28
de febrer, ha suposat un relat històric sobre la incorporació de les dones a la feina de l’Ajuntament.

El Festival de Teatre Titelles fabula amb temes socials
P.F.
l Festival de Teatre de Titelles de Nou Barris ha
celebrat enguany la seva tercera edició, la qual es clou
dissabte 15 de març amb un
espectacle musical de titelles
de gran format amb llum negra. “El cau de l’unicorn la
Via Làctia” és el seu nom.
Serà a les 19 hores, al centre
cívic Zona Nord. A les 20.30
hores és previst que comenci
la desfilada amb llanternes

E

Taller d’una edició anterior del festival.

per la zona nord, “La nit de
les bèsties”, que són titelles
de llum. Les llanternes s’han
construït en els tallers fets
entre els dies 10 i 14. La desfilada sortirà del centre cívic
i acabarà a l’esplanada coneguda com el Campillo de la
Virgen, situada entre els carrers Sant Feliu de Codines i
Vilatorta, a la Torre del Baró,
on serà rebuda amb la música tradicional del grup Flor
de Neu.

L’objectiu del Festival de Titelles és treballar amb les famílies a partir dels infants.
Les titelles són un espectacle
familiar conegut arreu del
món que atrau a públics d’edats molt diferents. Així s’afavoreix que tant els infants
com els pares que els acompanyen entrin al centre cívic.
Amb el festival també es pretén que gent de tot el districte conegui millor el barri de
Ciutat Meridiana.
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EDUCACIÓ

La Junta Arbitral de Consum,
al servei dels consumidors

Les escoles fan jornades de
portes obertes fins al maig
Les famílies que han
de triar un centre
educatiu poden
visitar ara les escoles
bressol i els centres
de primària i
secundària públics

Redacció
La Junta Arbitral de Consum de Barcelona ofereix un
procediment senzill i àgil per resoldre conflictes que poden sorgir entre els consumidors i els comerços i les empreses, sense haver de recórrer als tribunals de justícia.
Els establiments que accepten sotmetre’s a aquest sistema
d’arbitratge mostren un distintiu oficial que reflecteix davant dels consumidors la seva vinculació amb la Junta Arbitral de Consum.
Aquest és un sistema voluntari, gratuït i ràpid, perquè des
del moment que s’inicien les actuacions fins a la solució definitiva del conflicte passen entre quaranta i seixanta dies
aproximadament. Un cop feta la reclamació davant de la
Junta, es trasllada la reclamació a la part reclamada. Un cop
acceptat l’arbitratge, es designa el que s’anomena un
“col·legi arbitral” format per tres membres: un representant
dels consumidors, un altre del sector empresarial implicat i
el president d’aquest col·legi nomenat per l’Administració.
Es dóna audiència a les parts, les quals intentaran arribar a
un acord. Si no és així, la Junta Arbitral resoldrà el conflicte
mitjançant una resolució arbitral (laude) que té les mateixes
conseqüències que una sentència judicial.
Les persones interessades a acollir-se als serveis de la Junta
Arbitral de Consum poden beneficiar-se dels serveis
adreçant-se directament a les seves instal·lacions o a les de
l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC),
situades totes dues a la ronda de Sant Pau, 43, o a través del
formulari del web www.bcn.cat/juntarbitral.
Més informació:
Junta Arbitral de Consum de Barcelona
Telèfon: 93 402 33 44
www.bcn.cat/juntarbitral

Felicia Esquinas
l 25 de març s’inicia la
campanya de preinscripció per al curs 2008-09 als
centres educatius públics. Per
a moltes famílies comença
també un procés que genera
força preocupacions: el de
triar una bona escola per als
seus fills i que finalment sigui possible aconseguir una
plaça al lloc desitjat.
Amb l’objectiu de facilitar als
pares la tria de l’escola o escoles que millor s’adaptin als
seus interessos, les escoles
bressol i els centres d’educació infantil, primària i secundària públics del Nou Barris fan jornades de portes
obertes fins al mes de maig.
Aquestes jornades consisteixen en una visita a l’escola,
durant la qual es mostren les
instal·lacions i es fa una sessió informativa on s’explica el
projecte educatiu, el funcionament del centre i també es
respon als dubtes de les famílies.
Cada escola tria unes dates
per a les portes obertes. I n’hi
ha algunes que ja les han fet

E

Les famílies poden visitar les escoles per conèixer millor els centres.
entre final de febrer i la primera quinzena de març. Tot i
això, els centres ofereixen la
possibilitat de concertar entrevistes particulars amb els
pares i mares que en vulguin
informació i que per qualse-

Si no s’hi pot assistir,
també és possible
concertar una cita
amb els centres
vol raó no hagin pogut assistir a les jornades de portes
obertes. Algunes escoles opten directament per aquesta
modalitat en lloc de fer les
jornades, i els pares interessats poden demanar una cita
en el transcurs de tot el període de preinscripció.
El districte de Nou Barris dis-

E L TAUL E L L

posa de cinquanta centres
educatius públics: onze escoles bressol municipals, 23
centres d’educació infantil i
primària, tretze instituts d’educació secundària, dos centres d’educació especial i un
centre d’educació artística de
primària i secundària.
Més informació sobre la campanya de preinscripció i matriculació, a les pàgines 10 i
11 de la revista Barcelona Informació.
Més informació:
Tel. 010
(0,39 euros + IVA per establiment de trucada, més 0,05
euros + IVA per minut tarifat
per segons)
www.edubcn.cat
Oficines d’Atenció
al Ciutadà

Joan Anton Font

Una botiga de teixits, retalls i molts altres detalls
a botiga de teixits i retalls El Imán és un establiment força arrelat a la vida del Nou
Barris. La van obrir l’any 1971 el Salvador Martín i la Inés Pérez, que anteriorment, al mateix
local, havien portat el conegut bar Diana. Molts
veïns recordaran que al costat del bar hi havia
una cartellera que anunciava les pel·lícules dels
cinemes. La segona generació familiar, el Joan
Carles i l’Anna Maria, són els que porten ara la
botiga i han vist com, amb el canvi de costums,
han hagut d’anar adaptant l’oferta a les noves

L

A El Imán han estat testimonis directes dels canvis de costums.

necessitats. “Abans es comprava molta roba per
a vestits de dona, hi havia moltes modistes”, explica el Joan Carles, “ara hem hagut d’introduir
també altres articles.” A El Imán, a més de teixits, retalls i articles de merceria, hi trobem una
gran varietat de pijames, roba interior, bufandes, davantals dels equips de futbol, i fins i tot
banderes.
El Imán
Via Júlia, 155 / Tel. 93 354 84 40
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Els veïns de Ciutat Meridiana
gaudiran d’un nou camp de futbol

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
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

El nou camp de futbol provisional de Ciutat Meridiana.

La instal·lació provisional
és al torrent del Bosc i és
gestionada pel Centre
Esportiu Unificació Ciutat
Meridiana
Pere S. Paredes
l nou camp de futbol, situat entre l’avinguda de les Agudes i Rasos de Peguera, entre Ciutat Meridiana i Can Cuiàs, serà també gestionat
pel Centre Esportiu Unificació Ciutat
Meridiana, fins que acabin les obres
de l’antic camp de futbol Ciutat Meridiana, on es tornaran a traslladar.
Annabel Garcia, presidenta del Centre Esportiu Unificació Ciutat Meridiana, creu que “aquest és un primer
pas per a la consolidació del nostre
club i, sobretot, del futbol a Ciutat
Meridiana”.
Amb més de 68 anys d’història al barri, la CEU Ciutat Meridiana ha lluitat per aconseguir que els més de
170 nens que militen en les seves di-

E

ferents categories, des de l’escola infantil fins als veterans, no es trobessin sense un camp on practicar el seu
esport favorit.
Amb la col·laboració del Districte, i
amb la construcció d’aquest camp
provisional, “els nostres jugadors podran continuar fent el que més els
agrada: practicar el futbol sense sortir
del barri”. Aquesta instal·lació està
oberta a qualsevol club o entitat interessat en la pràctica esportiva, ja sigui
amb un lloguer puntual o periòdic.

L’Esportiu Unificació
Ciutat Meridiana té més
de 170 nens en les diferents categories
El camp, que té les dimensions reglamentàries de 90 x 45 metres, compta amb una superfície propera als
8.000 metres quadrats, a la qual s’ha
arribat després d’haver reomplert
l’espai del torrent del Bosc amb més

de 15.000 m2 de terra, amb el drenatge i clavegueram escaients.
Compta amb totes les instal·lacions
preceptives, aper tal de donar cabuda
en els seus quatre vestidors tant als
equips que estiguin jugant com als
equips arbitrals.
També s’han hagut de construir tres
murs de gabions (blocs de pedres
dins de malles metàl·liques) que seran molt més fàcils i sostenibles de
retirar quan aquesta instal·lació provisional deixi de funcionar.
Annabel Garcia vol que la inauguració del camp “sigui després de les vacances de Setmana Santa, i que així
tots els jugadors facin sense cap problema el procés de transferència”.

Més informació:
CEU Ciutat Meridiana
Av. Rasos de Peguera, s/n
Tel. 93 359 68 73
c.e.u.ciutatmeridiana@hotmail.com

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

INTERNET
Acció Social i Ciutadania

El nou web ofereix tota la informació
que l’Ajuntament de Barcelona posa a
disposició de la població barcelonina. És
la informació que està relacionada amb
els serveis socials, la gent gran, l’acció
comunitària, les persones en risc o situació d’exclusió, o que fa referència a la
infància i les famílies, les persones amb
discapacitat, la salut i els drets civils.
www.bcn.cat/acciosocialiciutadania
barcelona.mobi

per MANEL

Aquest servei permet consultar el plànol
de la ciutat i saber, per exemple, la situació exacta d'un carrer o una adreça determinada. I també, de la mateixa manera,
es pot consultar quina és la millor combinació per arribar a un lloc amb transport públic.
www.bcn.cat/barcelonamobi
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M a n u e l Pé re z F ra n c o , e x p o s a fo to g ra f i e s s o b re e l d i s t r i c te

“Estic a l’aguait
de l’inici de les
pròximes obres”
Nascut a Barcelona fa 81 anys. Pérez Franco s'ha
dedicat a fotografiar durant més de cinc anys els
canvis que ha experimentat el barri del turó de la
Peira. Fruit d'aquest treball són les exposicions
presentades a Can Basté
Miquel
Pellicer

Quan es va jubilar, què es va preguntar?
Veia clar que no volia quedar-me a casa
i vaig decidir que havia de tenir alguna
afició. Primer em va agafar fal·lera per
les visites als museus i també m'agradava molt llegir. Però el que m'havia agradat sempre havia estat fer maquetes
d'avions i, sobretot, la fotografia.
Com sorgeix la càmera de fotografia a la seva vida?
Abans de fer el servei militar, em van
regalar una petita càmera Kodak. Vaig
arribar a la mili a Girona i, quan anàvem de marxa, jo feia fotografies dels
meus companys soldats. Em guanyava
unes pessetes fent còpies de fotos. Posteriorment, sempre anava amb la càmera a qualsevol casament o bateig. Ara
bé, mai no he caigut en la temptació de
la fotografia digital. Tinc una càmera
que em vaig comprar amb l'ajut dels
meus fills i aquesta càmera ja m'està bé.
La mateixa càmera que ha traginat per fer les fotos del seu barri?

Sí, i la mateixa que m'ha servit per fer
diverses exposicions. Ara fa uns anys,
l'Ajuntament va anunciar la licitació
d'unes obres al barri. Em va venir la
idea de captar les obres al començament i al final. Ara fa cinc anys, vaig
captar la remodelació d'una part del
barri. Aquestes primeres fotografies
eren obra d'un home inexpert, però em
van permetre fer una exposició a Can
Basté. Al cap d'un any i mig es va anunciar la segona part de la remodelació de
part del turó de la Peira.
Què hi trobem, en aquestes fotos?
La remodelació del parc del Turó, una
prolongació del carrer Amílcar, l'entrada
del passatge Grau, que es va convertir
en zona de vianants, la plaça Olof Palme. De sis o set actuacions, les vaig agafar al començament i a l'acabament.
Vaig estar-hi dos o tres anys. La primera
exposició constava d'una seixantena de
fotografies, mentre que la segona exposició eren 134 fotografies.
Quina repercussió va tenir?
Vaig enviar diverses invitacions, entre
les quals, una per a l'alcalde, i diversos
cartells per distribuir a les botigues del
barri. Al cap d'uns dies de la inauguració de l'exposició em van trucar per dir-

Pérez Franco ha cedit diverses maquetes d'avions al Museu Militar de Montjuïc.

me que l'alcalde l'aniria a veure. Aquell
dia hi havia una munió de gent i molts
periodistes que va servir per incrementar la seva difusió. Jo no sóc ningú, només un ciutadà i un veí, però vaig agrair
que es valorés la meva tasca després de
cinc anys de recórrer els carrers. Em
vull assessorar per tal de cedir quan sigui possible les fotografies a l'arxiu
històric del barri.

“Em vull assessorar per tal
de cedir les fotografies a
l'arxiu històric del barri”
A l'hora de fer les fotos què pretén: buscar la part més bonica del
barri o buscar la denúncia?
La idea, en principi, era mostrar aquestes obres que milloraven el barri, cercar
la part positiva d'un barri que ha tingut
mala fama a causa de l'aluminosi. Jo no
vaig fer-ho per qüestions polítiques,
sinó perquè pensava que amb això millorava el meu barri.
L'aluminosi ha marcat el barri?
En alguns aspectes, sí. Al barri li ha que-

dat aquesta fama, però el darrer cas va
sorgir prop de Virrei Amat. Van enderrocar l'edifici i ara hi ha un nou bloc, a
punt d'estrenar, per als afectats.
Com és el turó de la Peira?
És un barri que va néixer de l'especulació d'un home que va tenir una idea
molt clara. El promotor, Romà Sanahuja, va començar a promoure la construcció de pisos en aquesta zona, on només
hi havia camps. Nosaltres vam dipositar
20.000 pessetes per aconseguir el pis
on vivim actualment. Al principi li
deien el barri del bressol, perquè qui venia a viure era gent jove, però passats
47 anys el que hi ha és molta gent gran
i nouvinguts com a tots els barris.
Què li manca a aquest barri?
Li manca la remodelació urbanística
d'aquesta segona fase. Fa falta des de
Virrei Amat al passeig de la Peira fins
als carrers Travau, Cadí i Vall d'Ordesa.
Quin serà el seu pròxim projecte?
Si Déu em dóna salut, d'aquí a un any i
mig m'atreviré a fer una tercera exposició, perquè estic a l'aguait de l'inici de
les pròximes obres. Ara bé, a casa m'espera una maqueta d'un tanc de la Segona Guerra Mundial que m'ha regalat el
meu gendre.

