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PORTA EL TURÓ DE LA PEIRA CAN PEGUERA LA GUINEUETA CANYELLES LES ROQUETES LA PROSPERITAT
VERDUN LA TRINITAT NOVA TORRE BARÓ CIUTAT MERIDIANA VALLBONA VILAPICINA I LA TORRE LLOBETA
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El barri de la Guineueta
estrena nous interiors d’illa
OBRES

MILLORES

CALENDARI

Han significat
una inversió
d'1 milió d'euros

Més il·luminació, nou
enjardinament i menys
barreres arquitectòniques

Les millores continuen
amb una nova fase
en els mateixos entorns

Antonio Cheira

Pàg. 3

Usuari dels horts del casal
d’avis de Can Peguera

“Per a nosaltres
l’hort serà sobretot
un entreteniment”
S E G U R E TAT

Pàg. 4

Patrulles mixtes de
Guàrdia Urbana i
Mossos d’Esquadra

E Q U I PA M E N T S

Pàg. 6

Espai Jove Les Basses
Dóna un cop de mà
als qui busquen feina

SERVEI PÚBLIC

Pàg. 7

LUIS CLÚA

L’alcalde, Jordi Hereu, i la regidora, Carmen Andrés, parlen amb un veí als nous interiors d’illa.

Bons hàbits per
reduir el consum
energètic
POLIESPORTIU

Pàg. 7

El Campillo de la Virgen ja
és un nou espai de trobada

Campionats
de Catalunya
d’atletisme per
a veterans
ROSA FERNÁNDEZ FAJÍN

Zona de jocs, al Campillo de la Virgen.

LUIS CLÚA

L’arranjament del Campillo de la
Virgen era una vella reivindicació
dels veïns de Torre Baró. Fa temps
que els residents a la zona demanaven que el descampat situat al
cim del turó que abracen els carrers Vilatorta i Brull, des de sempre espai de trobada i jocs infantils, fos condicionat. Ara la zona
s’ha urbanitzat i s’hi han instal·lat
equipaments en sintonia amb l’ús
que ja en feien els veïns. S’han habilitat pistes de petanca, un parc
infantil, una àrea de pícnic i una
petita pista de bàsquet. La intervenció ha comportat també l’arranjament dels carrers Vilatorta i
Brull, i ha permès millorar la comunicació amb la veïna Ciutat Meridiana.
Pàg. 5
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ATENCIÓ CIUTADANA
Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) Districte
Pl. Major de Nou Barris, 1.
Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) Zona Nord
Costabona, 3.
Telèfon d’informació 010
(0,45 ? IVA inclòs d’establiment de trucada, més
0,06 cèntims IVA inclòs 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
93 420 66 51
Pg. Fabra i Puig, 274.
Centre cívic Zona Nord
93 256 29 00
Vallcivera, 14.
Centre cívic Torre Llobeta
93 358 56 14
Santa Fe, 2 bis.
Espai Jove Les Basses
93 256 36 00
Teide, 20.
Ateneu Popular de Nou Barris
93 350 94 75
Portlligat, 11.
Masia de la Guineueta
93 359 40 00
Pl. Ca n’Ensenya, 4.
Casal de barri de La Prosperitat 93 353 86 44
Pl. Àngel Pestaña, 1.
Casal de barri Torre Baró
93 353 03 58
Escolapi Càncer, 1.
Centre cívic Porta-Sóller
93 276 80 77
Pl. Sóller, 1.
Centre cívic Ton i Guida
93 354 87 21
Romaní, 6.
Casal de barri Vallbona
93 350 93 81
Oristà, 8.
Casal de barri La Cosa Nostra
93 420 18 43
Biure, 1.
Casal de barri Verdun
93 354 79 04
Luz Casanova, 2.
Arxiu municipal de Districte
93 291 68 37
Pl. Major de Nou Barris, 1.
Biblioteca Nou Barris
93 291 48 50
Pl. Major de Nou Barris, 2.
Biblioteca Les Roquetes
93 359 65 27
Via Favència, 288 B.
Biblioteca Canyelles
93 274 94 74
Rda. Guineueta Vella, 32-34.
Biblioteca Torre Llobeta
93 358 56 14
Santa Fe, 2 bis (CC Torre Llobeta).
Biblioteca Zona Nord
93 353 75 19
Vallcivera, 3 bis.
C. Normalització Lingüística
93 359 06 00
Rosselló i Porcel, 12.

SERVEIS SOCIALS
CSS Ciutat Meridiana, Torre Baró 93 276 99 57
i Vallbona
Av. Rasos de Peguera, 25 (centre cívic).
CSS El Turó de la Peira
93 256 49 71
-Can Peguera
La Selva, 61.
CSS La Guineueta-Verdun93 274 91 50
La Prosperitat
Juan Ramón Jiménez, 4-6.
CSS Canyelles- Les Roquetes93 256 43 20
La Trinitat Nova
Alcántara, 22.
CSS Porta-Vilapicina
93 256 51 60
i la Torre Llobeta
La Selva, 57.

GENT GRAN
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 Verdun-Artesania
Artesania, 96.
Casal Guineueta II
Guineueta, 19.
Casal Can Peguera
Camós, 3.
Esplai Virrei Amat
Felip II, 305.
Casal Roquetes
Vidal i Guasch, 31.
Casal Sant Jordi
Pablo Iglesias, 102.

93 353 82 29
93 350 29 04

EXPOSICION S

Divendres 25 de març

Fins al 31 de març

Les nits de capibola

Panxetes

23 h. Ateneu Popular de Nou Barris (c. Portlligat, 11-15).
Concert amb un quartet de saxo, piano, baix i bateria
que tocarà peces de rhythm’n’blues i ritmes diversos de
New Orleans i afroamericans. Preu: 4 €.

Al centre cívic Porta – Sóller (pl. Sóller, 1).
Exposició fotogràfica en homenatge a la maternitat
i als mesos d’embaràs. Mostra càrrec de Marta
Ricart.

Dissabte 26 de març

Fins al 9 d’abril

‘Off’ Maria Canals

Fotografies

12 h. Centre cívic Les Basses (passeig de la Peira, 30, baixos).
Concert de pianistes joves que queden descavalcades
(‘Off’) del concurs Maria Canals tenen l’oportunitat de
mostrar les seves aptituds.

Al centre cívic Can Basté (pg. Fabra i Puig, 274-276).
Exposició fotogràfica dels alumnes de la Facultat de Belles Arts comissariada per Alfonso de Castro.
Fins al 9 d’abril

Divendres 15 d’abril

YAK-42

Blas Picón’s Junk Express

Al centre cívic Can Basté (pg. Fabra i Puig, 274-276).
Mostra fotogràfica de l’avió ucrainès Yakolev 42
que es va estavellar el 26 de maig de 2003 a
Turquia. A càrrec d’Isabel G. Ortiz de Urbina i
Eugeni Gay.

23 h. Ateneu Popular de Nou Barris (c. Portlligat, 11-15).
Formació que busca el costat més auster i directe del
blues, tant en l’actitud escènica com en el so. Blas Picón, veu i harmònica; Oscar Rabadán, guitarra, i Reginald Vilardell, bateria. Preu: 4 €.

ACT IVI TATS

INFANT IL S

Dissabte 26 de març

Dimarts 29 de març

Diapositives

El secret de les mines de sal

18 h. Centre cívic Can Basté (pg. Fabra i Puig, 274-276).
Projecció de diapositives de viatges, a càrrec de Grup
viatges.

18 h. a la Biblioteca Les Roquetes (via Favència, 288 B).
Activitat dins del cicle Lletra petita, inclosa al programa
Sac de rondalles, a càrrec de Teresa Saladich. A partir de
4 anys.

Diumenge 27 de març

7D7

Dimarts 5 d’abril

21 h. Centre cívic Porta – Sóller (pl. Sóller, 1).
Contacontes per a adults, a càrrec de som3d3.

Contes de terra i arena

Dijous 31 de març

Punt d’informació
18 h. al centre cívic Porta-Sóller (pl. Sóller, 1).
Taller de presentació de l’Observatori de les dones en els
mitjans de comunicació. S’informarà dels objectius, recursos i activitats que ofereix aquest nou servei per a la dona.

93 408 10 92

Divendres 1 d’abril

93 350 30 27

Ukeleles

93 276 06 51

21 h. Ateneu Popular de Nou Barris (c. Portlligat, 11-15).
Concerts, exposicions, tallers i demostracions de l’Ukelele. Preu: 4 €.

93 359 24 31
93 427 14 29

18 h. Biblioteca Canyelles (ronda Guineueta Vella, 34).
Activitat dins del cicle Lletra petita, inclosa al programa
Llibres a escena, a càrrec d’Engruna teatre. Adaptació
dels contes El búfalo y el pájaro i Kodor, de l’editorial Proteus. A partir de 4 anys.
Diumenge 10 d’abril

Combinat de Circ 44
12 h, 18 h i 23 h. Ateneu Popular de Nou Barris
(c. Portlligat, 11-15).
Els Combinats de Circ són laboratoris fonamentals
per innovar, crear i donar sortida a nous valors del circ.
Hi participen un total de 25 artistes.
Preu: 6 € adults i 3 € nens fins a 14 anys.

93 291 68 00
93 351 00 03
93 353 48 92
93 359 31 54

Dijous 14 d’abril

Dimecres 13 d’abril

Quins llibres es poden comprar per Sant
Jordi?

El llibre secret

18 h. Biblioteca Nou Barris (pl. Major de Nou Barris, 2).
Xerrada dirigida als pares a càrrec de Sílvia Cantos sobre llibres infantils agrupats per temàtiques.

18 h. Biblioteca Torre Llobeta (c. Santa Fe, 2 bis).
Activitat dins del cicle Lletra petita, inclosa en el
programa Llibres a escena. Hi col·labora: Planeta 15.
A partir de 5 anys.

092
088
112
061
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.

MÚSIC A

93 274 91 35

SEGURETAT I SERVEIS URGENTS
U.T. Guàrdia Urbana Nou Barris
Marie Curie, 20.
Comissaria Mossos d’Esquadra
Aiguablava, 44.
Emergències Guàrdia Urbana
Emergències Mossos d’Esquadra
Telèfon únic d’emergències
Urgències sanitàries
Bombers

L ’A G E N D A

93 274 95 32

NOU BARRIS
B A R C E L O N A

www.bcn.cat/publicacions
bcnrevistes@bcn.cat

93 276 80 66
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La Guineueta estrena nous
espais interiors d'illa enjardinats
La Guineueta estrena
interiors d'illa, amb un nou
disseny que suprimeix barreres
arquitectòniques, millora
la il·luminació i crea espais
de qualitat per a la trobada
ciutadana

LUIS CLÚA

Un dels espais renovats.

Daniel Venteo
na festa popular, amb la
participació de l'alcalde de
la ciutat, Jordi Hereu, va donar la benvinguda el passat 6
de març als nous espais interiors del barri de la Guineueta,
renovats no fa gaire, amb cercavila, animació, tallers infantils i vermut popular.
En concret, s'han millorat els
espais interiors de l'àmbit delimitat pels carrers Guineueta, rambla Caçador i Via Favència. Es tracta de la primera
de les dues fases que permetran la reurbanització total
d'aquesta illa d'edificis del

U

barri, dins del procés de millora de la Guineueta que en
els últims anys ja ha permès
la renovació d'altres espais interiors del barri. Ara els nous
espais públics presenten una
nova urbanització molt més
amable amb els vianants,
amb nous atractius pensats
per convertir-los en escenari
de noves activitats cíviques.
Als nous espais interiors, s'hi
ha creat una gran plaça pavimentada que, de ben segur,
acollirà nombroses activitats
públiques, especialment vinculades amb el casal de gent
gran veí, com ja es va fer evi-

dent el mateix dia de la inauguració dels nous espais. Per
als més petits, també s'ha
creat una àrea de jocs infantils en l'espai més proper a la
Via Favència. Les obres han
requerit una inversió econò-

A

mica al barri de prop d'1 milió d'euros.
Els diferents espais ara estrenats comparteixen la característica comuna de ser més accessibles i transitables per a
tots els veïns del barri, molts
dels quals són gent gran. Per
a això s'han creat noves zones de descans, amb nou mobiliari urbà per fer del passeig
i l'estada una experiència
més agradable. Les voreres
són més amples i també més
segures gràcies a un augment
de la il·luminació pública,

concebuda amb criteris d'estalvi energètic. La reurbanització dels espais interiors de
la Guineueta és un projecte

La renovació dels
espais interiors
ha significat una
inversió d'1 milió
d'euros
que vol millorar, en definitiva, la qualitat de vida dels
seus veïns.

L A G U I N E U E TA , U N B A R R I S I N G U L A R

Vertebrat a l'entorn del passeig de Valldaura, el barri de la Guineueta té en el parc d'habitatges i la seva estructura urbanística un dels principals trets de la seva personalitat
urbana. L'existència de nombrosos espais interiors ha fet que el seu enjardinament i
modernització, amb la supressió de barreres arquitectòniques, s'hagi convertit en un dels
projectes de renovació urbana més destacats dels últims anys al districte de Nou Barris.

Què opina de la reforma dels interiors d’illa de la Guineueta?

Alícia Vigil
Tècnica en protecció
radiològica
Està molt bé, tot això
ha canviat molt i ara hi
ha espai per a la gent
amb mobilitat reduïda.
Penso que sempre que
hi hagi un parc és molt
millor; jo tinc nens i l’aprofitem molt.

Manel Del Amo
Jubilat

Segundo Tejedor
Jubilat

Lo encuentro bien,
aunque esto ya estuvo
remodelado y hay otras
zonas que nunca las
han tocado. Ahora
esperamos que no se
pare y que lo hagan por
todo el barrio. Va muy
bien para los abuelos.

Me parece estupendo,
el barrio ha mejorado
mucho. Está bien que
con el dinero de la contribución hagan cosas
así.

Antonio Ángel
Garanto
Cambrer
Lo han dejado muy
bien, ha quedado estupendo. Pienso que
hacía mucha falta,
sobre todo la parte de
abajo, que llevaba
mucho tiempo sin
arreglar.

Fanny Seguí
Caixera

Helena Navarro
Administrativa

Muy bien, me gusta
mucho, hay mucho
espacio y antes estaba
muy deteriorado. Va
muy bien para la gente
mayor y para los niños.

Ha quedado estupendo,
pero espero que se
extienda a otros interiores de manzana,
porque realmente hace
mucha falta.

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

Breu història
del turó de la Peira
Diuen, i és cert, que a Barcelona, com a Roma, hi ha set
turons. Aquests petits promontoris que s’aixequen en el
Pla de Barcelona són els de Modolell, Monterols, Putxet,
Coll, Carmel, Rovira i Peira.
D’aquests set turons, sis s’aixequen en un paratge natural,
com és el cas del turó de la Peira, de 138 m d’altura, que
està dins del parc del mateix nom. Aquest turó, que antigament es trobava en la finca de Can Peguera, propietat de la
marquesa de Castellbell, descendent dels Amat, es va començar a esquarterar el 1928, quan se’n van vendre 10,47
hectàrees per a la construcció del polígon de cases barates
de Ramon Albó, conegut popularment com les cases barates d’Horta. Un conjunt d’habitatges de 534 cases unifamiliars que es construïren en un dels vessants del turó de la
Peira per reallotjar una part de les famílies d’obrers que havien vingut a Barcelona per treballar, sobretot, en les obres
relacionades amb l’Exposició Universal del 1929.
Una altra de les construccions en aquesta vessant, i més a
tocar del cim, fou el grup escolar Giner de los Ríos, inaugurat per l’alcalde, doctor Aiguder, el 28 de febrer de 1932.
El 1936, poc abans de la guerra, l’Ajuntament de Barcelona va convertir en parc urbà la part alta del turó, on es
troben el mirador i la creu de ferro. Trenta anys després,
el turó començava a perdre una part important del bosc
en les altres vessants, per la ràpida construcció d’habitatges, els quals acabaren gairebé encerclant el cim. Aquest
turó pertanyia a Horta fins fa pocs anys, perquè va ser
adscrit a Nou Barris.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 291 68 36

Imatge del grup escolar Giner de los Ríos, al turó de la
Peira el 1932. (Foto: facilitada per Dora Serra).

SE GUR E TAT

Èxit de les patrulles mixtes
de Guàrdia Urbana i Mossos

J. GABRIEL GALLART

Un mosso d’esquadra i un guàrdia urbà, en una patrulla mixta.

La col·laboració de la Guàrdia Urbana i els
Mossos d’Esquadra millora la qualitat de
vida del veïnat i del teixit comercial
Daniel Venteo
ou Barris és un districte on ja fa anys que
la col·laboració entre els
cossos policials de la Guàrdia Urbana i dels Mossos
d'Esquadra dóna sovint
mostres d'estreta cooperació que milloren la qualitat
de vida dels veïns i del seu
teixit comercial. Així ha estat, novament, en dates assenyalades del calendari
festiu, com Nadal i la celebració del Carnestoltes. Patrulles mixtes han visitat
juntes fins a 1.500 comerços dels barris. L'èxit de l'operació de vigilància preventiva s'ha traduït en una
reducció notable de les de-

N

núncies presentades per
furts i altres incidents.
Els responsables dels dos
cossos al districte, Josep
Royuela, intendent de la
Guàrdia Urbana, i Joan

Patrulles mixtes
han visitat fins a
1.500 comerços
Coll, inspector dels Mossos
d’Esquadra, coincideixen a
destacar que la iniciativa de
patrullar conjuntament
respon a la voluntat comuna de consolidar el model
de policia de proximitat.
"Som dos cossos amb funcions i competències dife-

rents, però complementàries, i amb aquestes patrulles integrals el que aconseguim és donar resposta a la
majoria d'incidències que
poden afectar els ciutadans
i, en especial, els comerciants", afirma Joan Coll.
"Tenir recursos policials
compartits és bàsic per arribar a més llocs del que ho
faríem per separat. És una
iniciativa de la qual estem
molt satisfets, i també pel
fet que els comentaris que
rebem dels veïns i dels comerciants són molt positius: s'han fixat en les nostres patrulles mixtes, com
també en les noves patrulles ciclistes de la Guàrdia
Urbana, fet que contribueix de manera decisiva a incrementar la sensació de
seguretat", explica Josep
Royuela.

Joan Anton Font

E L TAU L E L L

Un bar antic que manté l’esperit jove
l bar Navarro és dels més antics del barri i
és tota una institució a la qual no pesen els
anys. Du per nom el cognom familiar, però
també el podríem anomenar el bar dels Eduardos. El fundador, l’Eduardo Navarro, era natural d’Almeria, però amb 12 anys ja va venir a
viure a Barcelona. L’any 1947 va obrir el bar,
que després duria el seu fill i que ara porta el
nét, tot dos amb el nom d’Eduardo. Entre el
1952 i el 1962, l’establiment tenia la peculiaritat de ser alhora bar i perruqueria, de manera
que hi podies prendre un cafè mentre espera-

E

JULIO PARRALO

El bar Navarro va obrir el 1947.

ves torn per tallar-te els cabells. Amagades en
un altell conserven les bótes amb què encara
serveixen el vi a granel, i la cambra frigorífica
és la mateixa que tenien l’any 1962. El bar sempre ha aconseguit ser un lloc de trobada ple de
vida. Amb l’Eduardo treballen la seva esposa,
M. de los Ángeles, i el seu fill, que continua la
saga d’Eduardos.
Bar Navarro
C. Argullós, 76
Telèfon: 93 354 45 71
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Pistes de petanca i bàsquet
al nou Campillo de la Virgen

f
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NOTÍCIES

Premis Nou Barris 2011
El 26 d’abril és el darrer dia per presentar candidatures als premis Nou Barris 2011, que pretenen ser un
reconeixement a les persones i entitats que desenvolupen projectes d’especial rellevància o d’interès públic en el territori del districte de Nou Barris en àmbits com la cultura, l’esport, el civisme, l’acció social, la
solidaritat, la cooperació, la innovació socioeconòmica
o l’educació. Les candiatures, per ser vàlides, han de
ser avalades per un mínim de tres entitats.

Premis del Concurs Literari de Nou Barris
Nou Barris celebrarà la seva festa de les lletres el dissabte 30 d’abril, al centre cívic Torre Llobeta (Santa
Fe, 2 bis), on a partir de les 19 h es lliuraran els premis al guanyadors de la 23a edició del Concurs Literari de Nou Barris. Aquest certamen fa gairebé un
quart de segle que fomenta la creació literària entre
els veïns i veïnes del districte.
LUIS CLÚA

L’alcalde, Jordi Hereu, parla amb uns veïns al Campillo de la Virgen.

Torre Baró i Ciutat Meridiana són més a prop amb
les obres del Campillo de la Virgen i els carrers veïns
Belén Ginart
a pujada des del metro de
Torre Baró fins al cim que
corona el turó on es troba el
Campillo de la Virgen és un
pendent sense misericòrdia.
Els veïns han inventat alguna
drecera enmig del bosc, però
el terra pedregós no és apte
per a tothom. Els veïns també es van inventar una manera de treure profit al descampat que era antigament el
Campillo de la Virgen,
instal·lant-hi pel seu compte
bancs i gronxadors per als
nens. L’arranjament definitiu
d’aquest espai de convivència
era una ferma reclamació
dels residents. Ara l’Ajuntament hi ha donat resposta
amb la urbanització del vell
descampat i dels carrers que
l’envolten, els de Vilatorta i
Brull. Per això, el passat diumenge 6 de març van ser
molts els qui van voler parti-

L

cipar de la festa amb què es
va inaugurar oficialment el
nou espai. Una festa molt
concorreguda en la qual els
assistents van tenir ocasió
d’exercitar la punteria en les
noves pistes de petanca, molt
transitades al llarg del matí
d’inauguració, de fer treballar
cames i braços en la petita

Es projecta la
instal·lació d’un
sistema mecànic
per unir la zona
pista de bàsquet i de provar
els jocs del nou parc infantil.
A més d’aquests equipaments definitius, la jornada
inaugural els va posar a l’abast d’altres portats especialment per fer festa: castells
inflables i escultures interactives (en forma de laberints o
instruments musicals) fetes

amb material reciclat. El cor
de la Hermandad Rociera Los
Romeros va posar la banda
sonora a la jornada, i una botifarrada popular va oferir l’ocasió d’estrenar l’àrea de pícnic. L’alcalde de Barcelona,
Jordi Hereu, i la regidora del
Districte, Carmen Andrés,
van exercir d’amfitrions en
aquest nou Campillo de la
Virgen urbanitzat gràcies als
recursos de la Llei de barris.
L’alcalde, Jordi Hereu, va
anunciar durant l’acte la voluntat de l’Ajuntament d’instal·lar algun sistema mecànic
per millorar la comunicació
entre els barris de Torre Baró
i Ciutat Meridiana i per facilitar la vida diària als veïns.
“No vull que Torre Baró sigui
un racó de Barcelona, sinó un
centre més de Barcelona”, va
anunciar l’alcalde, que va expressar la seva “admiració
pels barris de gent treballadora a qui ningú regala res i
que han lluitat molt per
amor al seu barri”.

L’humor com a filosofia de vida
Els centres cívics de Barcelona donen la benvinguda a
la primavera amb una Festa de la Filosofia. El centre
cívic Torre Llobeta (Santa Fe, 2 bis) hi participa amb
la conferència “El sentit de l’humor com a filosofia de
vida”, a càrrec del professor Mariano Royo (dimecres
6 de març, a les 18 h) i amb un vermut filosòfic sobre
el mateix tema on participarà l’actor Carles Flavià
(dissabte 9 de març, a les 12 h).

Un piano de cua al parc de la Guineueta
El Concurs Internacional de Música Maria Canals
transforma Barcelona en la capital mundial del piano els últims dies de març. En aquesta edició, la número 57, el certamen torna a situar pianos de cua a
diferents espais de la ciutat perquè tothom que vulgui els pugui tocar. A Nou Barris, se n’instal·larà un
al parc de la Guineueta el diumenge 27 de març.
Més informació: www.mariacanals.cat

Vuitena edició del Festival de Sopes del Món Mundial
Belén Ginart
opa. Tothom entén la paraula perquè no hi ha res
més bàsic en la gastronomia
d’un poble. Però a cadascú li
suggerirà aromes, colors i sabors diferents a partir de la
pròpia tradició i l’experiència
personal i familiar. Aquesta
infinitat de matisos converteix
la sopa en una metàfora
excel·lent de la gran riquesa
que aporta la convivència entre
cultures. Una metàfora subja-

S

ARXIU

Festival de Sopes del Món Mundial del 2010.

cent en la filosofia del Festival
de Sopes del Món Mundial, organitzat per la Xarxa 9 Barris
Acull i la Xarxa d’Intercanvi de
Coneixements, la qual el 27 de
març celebrarà a la marquesina
de la Via Júlia la seva vuitena
edició.
Aquesta iniciativa ha guanyat
en acceptació i participació any
rere any. En la primera edició,
els assistents hi van poder degustar deu sopes, i enguany se
n’oferiran prop de 80.

Les sopes es serveixen al públic
de franc. Per degustar-les només cal portar un bol de casa o,
si es prefereix, adquirir-ne un
dels artesans que s’ofereixen en
el mateix lloc de celebració del
festival, i que s’acompanyen
amb un complet receptari amb
totes les varietats elaborades.
Els plats són preparats de manera voluntària per particulars
i entitats representatives de
bona part de les cultures que
conviuen a Nou Barris.
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LLIBRES

L’espai jove Les Basses dóna un
cop de mà als qui busquen feina

JULIO PARRALO

Activitat a l’espai jove Les Basses.
Daniel Romaní
n dels col·lectius que tenen més dificultats per trobar feina és el dels
joves. En un món laboral complex com
l’actual no és fàcil que et contractin per
a una feina que s’adeqüi als estudis realitzats i a les inquietuds personals. Una
de les tasques de l’espai jove Les Basses
és donar un cop de mà als joves en

U

O

matèria laboral, tant als qui busquen la
primera feina com als qui estan a l’atur.
A Les Basses s’orienta els joves i les famílies sobre els nombrosos itineraris
d’estudis que hi ha per poder accedir a
una determinada professió. També ofereix l’anomenat Pla de Transició al Treball, adreçat als nois i noies que han deixat l’ensenyament secundari obligatori

sense obtenir-ne la titulació. Aquest pla
consta de dues fases: la primera és de
formació general per al treball (inclou
aspectes com conèixer l’empresa i la legislació laboral, aprendre a utilitzar ordinadors com a eina de treball, informàtica aplicada, obtenir orientació
professional personalitzada, ampliar els
coneixements generals i aprendre a
buscar feina), i la segona, de formació
en un sector professional específic i realització de pràctiques. A més, també s’hi
fan activitats d’inserció laboral, a través
de les anomenades cases d’ofici.
D’altra banda, aquest equipament situat al barri del turó de la Peira organitza altres activitats per a joves, sobretot
tallers, però també concerts, exposicions i xerrades. D’abril a juny s’hi han
programat tallers de música (cant, guitarra, producció i organització d’esdeveniments musicals…), de dansa (salsa,
dansa del ventre, country, hip-hop, sevillanes…), de salut i esport, d’anglès…
L’espai jove Les Basses té una sala de
ball, dos bucs d’assaig i un auditori.

‘Carnet de Voyage’
pels barris
La col·lecció de “Quaderns de
viatge” ja compta amb cinc volums: Poble Sec-Montjuïc, de Manel Andreu; Tombs pel barri Gòtic,
d’Stéphane Carteron; Un dia a
Gràcia, de Pep Montserrat, i Les
Corts i Un dia al Born, tots dos de
Juliet Pomés. Un passeig per
descobrir, a través dels dibuixos
de reconeguts il·lustradors, els
barris de Barcelona.
Carnet de Voyage
Edita: Ajuntament de Barcelona
PVP: 15 euros

Més informació:
Espai jove Les Basses
C. Teide, 20 / Tel. 93 256 36 00
lesbasses@yahoo.es

E L S G R U P S M U N I C I PA L S O P I N E N

Fi de mandat

Nou Barris al cor

Recuperem Nou Barris

Inversió o retallades?

Des d’Esquerra,
continuarem
treballant per tu

PSC. Carmen Andrés

CiU. Antoni Vives

PPC. María Luisa Ibáñez

ICV-EUiA. Ricard Gomà

ERC. Xavier Florensa

Al juny de 2007,
iniciava la meva
carrera política, a
l’Ajuntament de
Barcelona, com a
regidora del Districte de Nou
Barris. Després de quatre anys,
puc afirmar que ha estat una
gran experiència. He tingut l’honor de compartir la responsabilitat de govern d’aquesta magnífica i estimada ciutat amb
companys i companyes que han
fet del servei a la ciutat la seva
prioritat de vida. Però el que
m’honora més és haver pogut
conèixer i tractar veïns i veïnes
que de manera desinteressada
contribueixen a la millora dels
nostres barris, des de la més profunda convicció que el progrés
de la ciutat és un projecte col·lectiu. He crescut i visc a Nou Barris. M’agrada viure-hi i m’agrada
la seva gent. Treballadora, senzilla, honesta i lluitadora. Aquest
és el gran patrimoni, que fa possible que Nou Barris sigui referent a Barcelona per la seva capacitat de transformació i de
superació. El final del mandat
també és un bon moment per
renovar el compromís de treball
per Nou Barris.

Aquest és el darrer cop que em comunico amb vosaltres per aquesta
via, abans de les
eleccions del 22 maig. Han estat
quatre anys de feina intensa,
acompanyat per les persones
amb qui faig equip. Han estat
quatre anys de control de l’obra
del Govern i de fer propostes.
Quatre anys de caminar per tots
els carrers i per totes les places
del districte. Han estat molts
dies i molts mesos d’escoltar,
d’atendre peticions, d’interessarnos pel que ens proposàveu.
Han estat un munt de reunions,
de vespres i de matins. I els dinars a l’Ateneu Popular, el nostre lloc de recés per a la reflexió,
que us recomano fervorosament. Quatre anys per encertarla i per equivocar-nos... Quatre
anys de fer d’oposició a la Regidoria del Districte, i de respectar
la feina de la Carmen Andrés.
Tots tenim el nostre paper en
democràcia, el valor suprem que
ens uneix. Però sobretot han estat quatre anys per dur-vos per
sempre al cor. Moltes gràcies!

Durant aquest
mandat, Nou Barris ha patit greus
incompliments,
com ara la transformació del barri de Vallbona.
Aquest barri no necessita un
projecte faraònic, sinó un projecte que arregli els problemes del
barri i la seva desconnexió de la
ciutat. En aquest mandat, l’Ajuntament no ha fet cap inversió en
escoles bressol, ni en l’escola
Comtal i el CAP. A més, no ha
solucionat el problema de la droga a Torre Llobeta-Vilapicina i
Porta. Tampoc no ha complert
els terminis de desenvolupament del pla d’ascensors. Des del
PP volem capgirar aquesta situació treballant als barris i escoltant els veïns per recuperar Nou
Barris. El cambio es imprescindible; los mismos llevan 32 años
en el gobierno, y lejos de resolver
los problemas los han agravado.
Trias quiere un cambio de gobierno, pero no descarta gobernar con los ingredientes del tripartito; sólo la fortaleza del PP
garantiza el cambio, en la buena
dirección, sin tripartitos, ni sociovergencias, ni pactos de Trias,
ERC, Laporta.

Durant aquest
mandat, Barcelona ha viscut una
allau de microtransformacions
fruit d’un esforç inversor que
des de l’Ajuntament hem focalitzat en la proximitat, en l’atenció a la vida quotidiana dels
barcelonins i barcelonines.
Hem desplegat una xarxa renovada de 40 centres de serveis
socials, hem construït prop de
50 noves escoles bressol, una
desena de biblioteques, 14 casals de gent gran, estem remodelant els mercats, millorant
parcs i carrers, instal·lant ascensors... Al districte de Nou
Barris, s’hi ha concretat més
d’una d’aquestes iniciatives. El
context de crisi no ens ha frenat, l’exigència d’austeritat
l’hem adreçada cap a la despesa
que no signifiqui una afectació
directa dels drets socials i de la
cobertura de necessitats de la
gent. Però CiU ja ha anunciat
la intenció d’estroncar aquest
procés, renunciant a construir
equipaments projectats o, fins
i tot, no posant en marxa alguns ja acabats. Des d’ICVEUiA, ho confrontarem.

Abans d’endinsar-nos cap a la
cita electoral del
22 de maig i
aprofitant que
aquest és el darrer article que
us adrecem des d’aquest espai,
vull expressar el meu agraïment per haver pogut treballar per al districte com a regidor adscrit. Un període en el
qual, conjuntament amb el
nostre conseller de Districte,
Miquel Roman, he pogut
conèixer molts veïns/es i associacions que formeu aquest
districte. Des d’Esquerra us
volem dir que continuarem
treballant per a Nou Barris i
per a la ciutat, construint
aquest projecte polític que
hem anomenat el Tercer espai.
Una alternativa al govern i a
l’oposició de sempre, capaç de
liderar un canvi de model que
permeti dotar Barcelona de
més poder econòmic i polític
per tal de reindustrialitzar-se,
crear nous llocs de treball,
exercir el control sobre les
nostres infraestructures i actuar com a capital d’estat, sense complexos.
xflorensa@bcn.cat
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Sis medalles d’or per als veterans
del Club Atletisme Nou Barris
Els veterans del Club
Atletisme Nou Barris
(CANB) van guanyar
15 medalles, sis de les
quals d’or, als campionats
de Catalunya en pista
coberta celebrats a
Sabadell
Pere S. Paredes
l passat 20 de febrer, els atletes
del Club Atletisme Nou Barris
(CANB) van escriure una nova pàgina en la seva història esportiva, en
guanyar a Sabadell quinze medalles,
entre les quals sis d’or.
A la capital vallesana es van disputar els campionats de Catalunya individuals per a veterans en pista coberta i el CANB va penjar-se al coll
catorze medalles en proves individuals i una al relleu 4 x 200 masculí.
Pere Martínez, Josep Marcè, Juanma Medina i Miguel Antonio Jalón
van aconseguir la medalla d’or en
relleus amb un temps d’1 h 4 min
36 seg. La resta de medalles d’or les
van aconseguir Antònia Martínez
en 400 m, i, per partida doble, Pere
Martínez, en 60 m i 200 m, i Juanma Medina, en 400 m i 800 m. L’atleta Pere Martínez va tornar a casa
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TELEVISIÓ
BTV
“Connexió Barcelona”.
De dilluns a divendres, de 18 a 19.45 h
“Info Barris”. Dilluns, a les 13.05 h.
Canal 26 TDT
www.btv.cat
www.btvnoticies.cat

RÀDIO
Ràdio Línea IV– 103.9 FM
Joaquim Valls, 82
Ràdio RSK– 107 FM
Centre cívic Can Basté
Pg. Fabra i Puig, 274

PUBLICACIONS

E

ROSA FERNÁNDEZ FAJÍN

Els sis medallistes d’or.
amb quatre medalles, a més a més
de les dues d’or aconseguides en 60
i 200 m, va obtenir el tercer or fent
la primera posta al relleu, i la quarta
medalla en acabar en segona posició
a la prova de salt de llargada amb
5,27 m.
Juanma Medina va obtenir tres medalles d’or en les tres proves que va
disputar; els seus companys Josep
Xavier Nin i Cèsar Sánchez també
van fer doblet en proves individuals; el primer va quedar tercer, en
400 i 800 m, mentre que Sánchez,
dos tercers llocs, una a salt i l’altre a
pes. Josep Marcé va guanyar dues

medalles: a la medalla del relleu 4 x
200 m, va sumar una altra en ser
tercer als 400 m; per altra banda,
Miguel Antonio Jalón, tercer als 60
m, Jordi March, segon als 1.500 m,
i l’Eduardo Inés, tercer als 800 m,
van completar el medaller del
CANB.
Una setmana abans, el CANB havia
aconseguit la segona posició al primer campionat de clubs veterans en
pista coberta, entre els disset que
havien participat també a Sabadell.

Nou Barris programació
d’activitats
Publicació periòdica sobre les activitats
del districte.
Tel. 93 291 68 35
issu.com/butlletinoubarris
Calidoscopi
Publicació trimestral de les
biblioteques del Districte.
Tel. 93 427 36 93
Línia Nou Barris
Arcadi Viñas, 15, local 6
Mollet del Vallès. Tel. 93 519 44 10
Sport 9
Rosselló i Porcel, 6
Poliesportiu Can Dragó.
Tel. 93 442 06 02

INTERNET
Els blocs de Nou Barris

Més informació:
www.canb.cat

SERVEI PÚBLIC

Bons hàbits per reduir
el consum energètic
Redacció
Sempre és bo estalviar, però en
temps de crisi econòmica com
l’actual encara ho és més. Amb
petits gestos i adquirint alguns
bons hàbits és possible reduir el
consum energètic a les cases. A
més, es contribueix a reduir les
emissions de CO2 i altres contaminants.
Hi ha tres punts bàsics on es pot
reduir el consum d’energia a les
llars: en calefacció, en refrigeració
i en llum. A l’hivern, cal tenir
el termòstat, com a màxim, a
20º centígrads. Cada grau de més
comporta un 8% més de consum.
També és important no tapar els

radiadors i no tenir-los engegats
en habitacions que no s’utilitzin,
o, en tot cas, tenir-hi el termòstat
a 17º C. És recomanable ventilar
les habitacions cada dia, durant
10 minuts; la millor hora per ferho és al migdia.

VICENTE ZAMBRANO

A l’estiu també cal anar amb
compte amb els termòstats.
El de l’aire condicionat no ha de
baixar de 25 ºC. Cada grau de
menys comporta un 8% més de
consum. És important que els
aparells estiguin on no toqui el
sol, que tinguin una bona circulació d’aire i que es revisin un cop a
l’any. Quan sortim de casa, cal
apagar els aparells d’aire condicionat. També cal apagar els
llums a les habitacions on no hi
hagi ningú. Aquest és un dels
punts a tenir en compte amb
l’enllumenat. I és una bona idea
canviar les bombetes incandescents per les de baix consum.
I, sobretot, aprofitar al màxim la
llum natural. Finalment, en llocs
d’ús comunitari és una bona idea
tenir-hi temporitzadors o detectors de presència.

Nova pàgina que ajunta els diferents
blocs que tenen Nou Barris com a
referència.
districtenoubarris.blogspot.com
Bloc de Barcelona

En l’era de l’Internet social, l'Ajuntament
posa en marxa el Bloc de Barcelona amb
l'objectiu de difondre l'activitat de la ciutat alhora que potencia el diàleg entre
aquesta i els seus ciutadans. Una eina
2.0 per als nous temps on podreu compartir tota mena d'informacions.
w1.bcn.cat/barcelonablog/
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“Per a nosaltres
l’hort serà sobretot
un entreteniment”
Antonio Cheira és veí del barri de Can Peguera
des que va néixer. El coneix i l’estima molt, per
això a l’hora d’apuntar-se per aconseguir un dels
nous horts urbans que s’han obert a la zona no
s’ho va pensar gaire. Un hort que pensa conrear
amb l’ajuda de la seva dona
Josep Maria
Contel

Per què es va plantejar conrear
un hort urbà?
Perquè venim del camp i ens agrada
l’agricultura tant a mi com a la meva
dona; encara que jo vaig néixer a Can
Peguera –dormo a la mateixa habitació on vaig néixer–, la meva dona és
de Fontecha del Páramo i el seu pare
sí que va treballar al camp. Per a nosaltres, l’hort serà sobretot un entreteniment.
Què hi pensen plantar?
Tomàquets, enciams, mongeta tendra, faves...; bé, productes de temporada, que els puguem consumir acabats de collir, o confitar com pot ser
el cas dels tomàquets, perquè d’aquesta manera ens duraran tot l’any.
Si no hi estàs habituat, pot ser
difícil conrear un hort...
El començament pot ser una mica difícil, però serà com jugar a cartes. Jo
no sabia ni agafar-les, però la meva
dona me’n va ensenyar.
[“Jo li ensenyaré a conrear el camp

com li vaig ensenyar a jugar a cartes”,
comenta la seva dona, Ina Fernández.]
I com ho faran?
Primer prepararem la terra i comprarem la llavor. Una de les primeres coses
que ens agradaria plantar seria la mongeta tendra, els pebrots i els tomàquets. Després, quan les plantes van
creixent, s’han d’anar a cuidant i regant, però com que vaig molt sovint al
casal d’avis, que està al costat, em serà
molt fàcil seguir l’evolució de l’hort.
Quan podran gaudir dels
primers fruits?
La planta de la mongeta tendra triga
uns deu dies a brollar, després depèn
de la terra, el clima i la cura que en
tens, però fins que pots recollir les
primeres verdures poden haver passat tres mesos. Per exemple, la mongeta tendra, si és per menjar, es va collint quan veus que ja està al punt.
[“En canvi, quan és per conservar-la
seca, es deixa a la planta fins que es
mor”, afegeix la seva dona.]
Com va sorgir la idea de fer
aquests horts urbans?
Aquests horts estan a tocar de l’edifici
que havia estat la caserna de la Guàrdia
Civil i que avui és el nou casal d’avis.

JOSEP MARIA CONTEL

Antonio Cheira i Ina Fernández, a la zona d’horts de Can Peguera.
Aquest edifici va estar molts anys
sense utilitzar i l’associació de veïns
de Can Peguera el va demanar per
construir un casal d’avis, el qual finalment l’Ajuntament acaba de posar en
marxa i que es diu La Cosa Gran.
Com que en aquest indret ja hi havia
hagut un hort, es va demanar al Districte que es pogués mantenir aquest
espai com a hort urbà.

“La intenció de la Junta
de La Cosa Nostra és
que els nens petits de la
Tronada els visitin”
I quants horts hi ha?
De la parcel·lació de les dues terrasses
que hi ha en aquest espai han sortit
deu peces de tres per sis metres.
I vostè com ha aconseguit
la seva?
A través d’un concurs que va fer l’Ajuntament, al qual es podien presentar
tots els veïns de Nou Barris, encara que
els veïns de Can Peguera hi tenien una

certa prioritat. Llavors una d’aquestes
parcel·les em va correspondre a mi.
És positiu que dins de Barcelona
hi hagi horts urbans?
La intenció de la Junta de La Cosa
Nostra és que els nens petits de la
Tronada els visitin i vegin quin és l’origen de la patata, la ceba, del pebrot,
etc., perquè la majoria de les criatures
no ho saben.
[“Sí, els he vist en diferents llocs i si la
gent els respecta, vull dir que ningú
en cull les verdures que no li pertoquen, és una bona cosa”, comenta la
seva senyora.]
I del nou casal d’avis, què me’n
pot dir?
El canvi de local que hem fet, a banda
de donar-li més vida, ens permetrà tirar endavant molts projectes que fins
ara no havia estat possible dur a terme. Un d’aquests projectes és l’àpat
compartit, per al qual habilitarem al
migdia al casal un menjador per als
avis i àvies que viuen sols i que tinguin diferents mancances. Una cosa
important en aquests dinars serà
també que s’aconseguirà trencar la
soledat de moltes persones grans, que
a poc a poc es van quedant aïllades.

