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Prop de 29 milions d’euros.
Aquesta és la partida global ator-
gada a equipaments educatius
del districte per l’Ajuntament de
Barcelona i la Generalitat de Ca-
talunya en una ambiciosa cam-
panya adreçada a millorar les in-
fraestructures de Nou Barris. La
construcció de l’Escola d’Hotele-
ria i Turisme de Barcelona, fina-
litzada el març de 2008, va ser la
primera manifestació d’una polí-
tica decidida a favor de l’ensenya-
ment al districte. Fins al 2012, la
inversió permetrà la construcció
de quatre noves escoles bressol i
la rehabilitació, ampliació i millo-
ra de cinc escoles, a més de la re-
habilitació del Servei Educatiu de
Zona Nou Barris.

Inversió de 29milions d’euros
en infraestructures educatives

Trenta equipaments es renoven
gràcies als plans d’ocupació

FEINA

Els plans d’ocupació
han donat feina a un
centenar d’aturats

REHABILITACIÓ

S'han fet millores a
centres cívics, de serveis
socials, biblioteques...

ORIENTACIÓ

El casal de barri de
Torre Baró ajuda a
trobar feina
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“L’equitat educativa
és la garantia
per evitar una
fractura social”
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Programació
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Activitats per
a tots els públics
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La nova escola bressol municipal Pla de Fornells. ARXIU
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INFANTILS

Dissabte 18 de desembre
Història sense fi
18 h. Biblioteca Nou Barris (pl. Major de Nou Barris, 2).
Taller de composició de pàgines de llibre de la il·lustra-
dora, Iela Mari. Activitat a càrrec de Maria Pagès inclo-
sa al cicle Lletra petita. A partir de 3 anys.

Dimarts 21 de desembre
Meitat tu, meitat jo
18 h. Biblioteca Les Roquetes (via Favència, 288 B).
Enfilada de poemes representats plàsticament sobre
l’univers imaginatiu dels versos de Joana Raspall. Acti-
vitat a càrrec de Titelles Marduix, dins del cicle Lletra
petita. A partir de 3 anys.

Dies 21 i 22 de desembre
Manualitats de Nadal
18 h. Biblioteca Torre Llobeta (c. Santa fe, 2).
Tallers familiars infantils a càrrec de Carmen Sanjuan.
Cal inscripció prèvia i tenir carnet de biblioteca. Més
informació al telèfon 93 358 56 14.

Dimecres 22 de desembre
On s’ha amagat el tió?
17.30 h. Biblioteca Nou Barris (pl. Major de Nou Barris, 2).
Activitat dins del cicle Lletra petita, inclosa al progra-
ma Enreda’t amb l’acció. Cada participant realitzarà un
tió per endur-se’l a casa. De 5 a 10 anys. Preu: 3,5 €.

ACTIVITATS

Divendres 17 de desembre
Festa de Nadal
17 h. Casal del barri La Cosa Nostra (c. Biure, 1).
Festa amb concerts de grups d’infants del casal i més
grups musicals.
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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
Costa Bona,4.
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
Av. Rasos de Peguera, 25.
Centre cívic Les Basses 93 256 36 00
Teide, 20.
Centre cívic Torre Llobeta 93 358 56 14
Santa Fe, 2 bis.
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 Zona Nord 93 276 99 57
Av.Rasos de Peguera, 25 (centre cívic).
CSS El Turó de la Peira 93 256 49 71
-Can Peguera
La Selva, 61.
CSS Pau Casals La Guineueta- 93 274 91 50
Verdun-La Prosperitat
Juan Ramón Jiménez, 4-6.
CSS Canyelles- Les Roquetes- 93 256 43 20
La Trinitat Nova
Alcántara, 22.
CSS Porta-Vilapicina 93 256 51 60
i la Torre Llobeta
La Selva, 57.

GENT GRAN

Casal Sant Jordi 93 359 31 54
Pablo Iglesias, 102.
Casal Casa Nostra 93 353 82 29
Maladeta, 38-40.
Casal Prosperitat 93 350 29 04
Pablo Iglesias, 8.
Casal Pau Casals 93 274 91 35
Juan Ramón Jiménez, 4-6.
Casal Turó de la Peira 93 408 10 92
Doctor Pi i Molist, 39-63, int.
Casal Pedraforca 93 350 30 27
Pedraforca, 8-10.
Casal Platja d’Aro 93 276 06 51
Platja d’Aro, 6 bis.
Casal Verdun-Artesania 93 359 24 31
Artesania, 96.
Casal Guineueta II 93 427 14 29
Guineueta, 19.
Esplai Virrei Amat 93 351 00 03
Felip II, 305.
Casal Roquetes 93 353 48 92
Vidal i Guasch, 31.

SEGURETAT I SERVEIS URGENTS

U.T. Guàrdia Urbana Nou Barris
Marie Curie, 20.
Comissaria Mossos d’Esquadra
Aiguablava, 33.
Emergències Guàrdia Urbana 092
Emergències Mossos d’Esquadra 088
Telèfon únic d’emergències 112
Urgències sanitàries 061
Bombers 080

SALUT

CAP Guineueta 93 274 95 32
Pg.Valldaura, 135.
CAP Roquetes 93 276 80 66
Garigliano 23-27.
CAP Chafarinas 93 354 16 22
Chafarinas, 2-8.
CAP Río de Janeiro 93 276 99 04
Av.Río de Janeiro, 83-91.
CAP Ciutat Meridiana 93 353 19 44
Sant Feliu de Codines, 2.
CAP Turó 93 407 40 52
Cadí, 58-62.

Dissabte 18 de desembre
Pessebre
del Casalet
18 h. Centre cívic Les Basses (Teide, 20).
Inauguració del pessebre del casalet amb audició de la
Coral de Gent Gran Lluïsos de Gràcia. Acte organitzat
per l’associació cultural El Casalet.

Dissabte 18 de desembre
Visita als pessebres
de l’església de Betlem
Sortida des del centre cívic Ton i Guida (c. Romaní, 6).
Cal inscripció prèvia (telèfon: 93 354 87 21).

Dissabte 18 de desembre
Mercat
d’artesania nadalenca
10.30 h. Plaça Can Basté.
Diferents artesans exposaran els seus productes nada-
lencs. Acte organitzat pel centre cívic Can Basté (pas-
seig Fabra i Puig, 274-276).

Diumenge 10 de gener
Mercadet
solidari
D’11 a 14 h. Marquesina de la Via Júlia.
Agermanament popular Nou Barris- Boris Vega (Estelí-
Nicaragua). Acte organitzat pel centre cívic Ton i Guida
(c. Romaní, 6).

EXPOSICIONS

Fins al 17 de desembre
No et mengis
el món
Centre cívic Ton i Guida (c. Romaní, 6).
Exposició a càrrec de la Xarxa de Consum Solidari.
Més informació a www.xarxaconsum.net

L A C O M U N I T A T É S C O S A D E T O T S

Tots els veïns han d’estar
informats dels acords presos i del
funcionament de la comunitat

Perquè una comunitat es
mantingui organitzada,

cal que tots els veïns que hi
viuen estiguin assabentats
dels acords presos. Si no has
pogut participar en les as-
semblees de la teva comuni-
tat, sempre pots visitar un
membre de l’òrgan de go-

vern perquè et mantingui
informat de l’organització
comunitària. Quan arriben
nous veïns a l’escala, és
aconsellable que algú es res-
ponsabilitzi d’informar-los
de la normativa i el funcio-
nament de la comunitat de
veïns i veïnes.



Sonia Doctor

L’Albert, de 43 anys, és
pintor, i com a molts al-

tres treballadors del sector de
la construcció i la rehabilita-
ció, la crisi l’ha tocat de prop i
s’ha hagut de reciclar per tro-
bar una nova feina. L’Albert
és una de les cent persones
aturades que, des del passat
estiu, s’han beneficiat dels
plans extraordinaris d’ocupa-
ció local a Nou Barris, una
oportunitat laboral temporal
que els ha donat un respir
econòmic i psicològic i que ha
permès, a més, rehabilitar
una trentena d’equipaments

municipals al districte gràcies
a tasques bàsiques de mante-
niment com pintura, renova-
ció de paviment o repara-
cions d’instal·lacions.
“Per a mi ha estat un salvavi-
des”, reconeix Jonathan, a
qui la feina li ha servit per
guanyar experiència com a
pintor gràcies, en part, a la
relació amb els companys
més professionalitzats en el
sector i que han compartit
coneixements i dedicació.
“Quan em van trucar se’m va
obrir el cel, perquè estar-se a
casa rumiant sense parar és
molt dur”, revela Juan Luis,

de 50 anys, qui va estar més
d’un any a l’atur.
D’aquest centenar de perso-
nes contractades, 88 s’han
dedicat a la millora d’espais
municipals com els camps de
futbol de Vallbona, el centre

de cerveis socials Pau Casals,
la Biblioteca popular Canye-
lles o el centre cívic Les Bas-
ses. Els altres dotze aturats
s’han dedicat a treballs de di-
gitalització i dinamització del
web del districte i altres tas-
ques relaciones amb les tec-
nologies de la informació.
Tots els treballadors assegu-
ren haver viscut una bona ex-
periència, però reconeixen
que sis mesos, el temps que
duren els contractes tempo-
rals, no són suficients i que
s’hauria de donar continuïtat
al projecte. “Però entenc que

darrere de nosaltres vindran
altres persones amb les ma-
teixes necessitats”, admet Xa-
vier, qui sap que al gener tor-

narà a estar a l’atur, però que
no perd les ganes de continu-
ar formant-se i treballant per
tirar endavant la seva família.
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Treballs de neteja a un equipament de Nou Barris.

Els plans extraordinaris

d’ocupació local han donat feina

des del passat estiu a cent

persones de Nou Barris que no en

tenien.Una oportunitat laboral

que ha permès rehabilitar molts

equipaments del districte

Oportunitats laborals que
milloren els equipaments públics

CIUTADANS OPINEN

Maria Velosa
Mestressa de casa

Em sembla bé, sempre
que sigui gent del barri
i que no els hagin esco-
llit a dit, sinó per les
seves qualitats. Tot el
que siguin llocs de tre-
ball és bo.

José Luis Pujadas
Sommelier

Está muy bien, porque
tal y como están las
cosas actualmente, es
bueno que busquen for-
mas de dar trabajo a la
gente.

Claudio Pérez
Mecànic

Todo eso es muy bueno,
porque activa la ocupa-
ción de las personas, y
va bien para la comuni-
dad. Pienso que es
excelente.

Amparo Laguía
Neteja

Aquí en el centro cívico
les Basses hay una
buena faena de mante-
nimiento. Planes como
este son los que se tie-
nen que hacer. Es estu-
pendo. Cuanta más
gente trabaje, mejor.

Juan Aruquipa
Encarregat d’obra

Mi opinión es muy
buena, porque nos ha
ocupado a mucha gente
de aquí el barrio y nos
ha ido muy bien. Ahora
esperamos que esto se
alargue un poco más.

Ivan Crespo
Administratiu

Tot el que sigui donar
feina és bo, perquè la
gent que no en té pot
optar a tenir uns ingres-
sos. És una manera d’ac-
tivar l’economia.

Qu i n a é s l a s e va op i n i ó s ob r e e l s p l a n s d ’ o c up a c i ó d e Nou Ba r r i s ?

NOUS S ERVE I S P ER TROBAR F E INA A TORRE BARÓA
L’oficina d’orientació laboral de Ciutat Meridiana i Torre Baró ha ampliat els seus serveis

per ajudar els joves i adults del barri a trobar feina.Amés de programes de formació per

als joves sense l’ensenyament obligatori, el casal de barri de Torre Baró ofereix un ser-

vei d’atenció personal i orientació per actualitzar les eines per trobar feina als aturats

més grans de 25 anys.Els interessats poden adreçar-s’hi de dilluns a divendres,de 9 a 14

hores, i dilluns i dimarts, de 16 a 18 hores, o trucar al telèfon 93 353 50 10.

Els treballs han
consistit en tasques
demanteniment
compintura,
reparacions o neteja

NURIA TORRES
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NADAL

Redacció

El públic familiar, i en es-
pecial els més petits, tor-

nen a ser els beneficiaris de
la programació de Nadal. Un
any més, la gran protagonis-
ta de les festes nadalenques
és la cavalcada dels Reis
Mags. Enguany està previst
que ses Majestats d’Orient
arribin a Nou Barris cap a les
17.30 del dia 5 de gener, a
l'estació de Renfe de Torre
Baró-Ciutat Meridiana. La
cerimònia de benvinguda
tindrà lloc a la plaça Major
de Nou Barris, davant de la
seu del Districte, a les 18.15
h. La posterior cavalcada re-
correrà els carrers de Via
Favència, Via Júlia, passeig
Verdum, Dr. Pi i Molist i Fa-

bra i Puig fins a l'avinguda
Meridiana.
Però abans de la nit màgica,
les famílies trobaran un
munt de propostes als equi-
paments públics del distric-
te. El desembre, el centre cí-
vic Ton i Guida presenta un
seguit d'iniciatives a l'entorn
del consum responsable,
amb xerrades sobre coopera-
tivisme bancari, tallers de
consum per gastar menys i
menjar millor o una exposi-
ció que té per títol "No et
mengis el món", entre d'al-
tres accions.
L'associació sociocultural La
Cosa Nostra, per la seva
part, també organitza activi-
tats per al públic familiar al
casal de barri. El Grup de

Dones en Forma de Torre
Llobeta, en canvi, proposa el
dia 16 una visita al Museu
de Vestits de Paper deMolle-
russa. L'activitat porta per tí-
tol "Excursió de l'amic solida-
ri" i està vinculada a la
recaptació de fons per a la
Marató de TV3. En el marc
de la Marató també s'orga-
nitza una jornada de ball i
música. El dia següent,
igualment a Torre Llobeta, el
Grup de Poetes convida els
assistents a gaudir de "Poe-
sia, música i nadales". El dia
21 de desembre el centre cí-
vic acull la Festa dels Avis de
Torre Llobeta, amb ball de
rondalla i degustació de pro-
ductes nadalencs per als as-
sistents.
El 2 de gener es farà una
nova edició del pessebre vi-
vent de Torre Baró a la
Parròquia de Santa Bernar-
deta, a partir de les 18 ho-
res. Seran 40 persones en
escena.

Cavalcada dels Reis Mags a Nou Barris.

Ses Majestats d’Orient arribaran a
Nou Barris el 5 de gener per fer la
cavalcada. Aquest Nadal hi haurà moltes
més activitats, com el pessebre vivent
de Torre Baró

La cavalcada de Reis,
protagonista del Nadal

Inauguració de la línia 2 Pelai-Horta d’Autobusos Roca,
l’1 de febrer de 1931. (Foto: arxiu Família Roca).

Destinació Nou Barris
Publicat per l’Ajuntament de Barcelona, Districte de Nou
Barris, s’ha presentat no fa gaire el llibre Destinació Nou
Barris: Un viatge per la història dels transports a Nou Barris,
de Ricard Fernández Valentí, president de l’Arxiu Històric
de Roquetes-Nou Barris, expert i autor de diferents lli-
bres sobre els transports públics de la ciutat.
En aquest darrer llibre, l’autor ens hi presenta un estudi
molt detallat del que han estat els transports públics en
aquesta part de Barcelona des de la implantació, el segle
XIX, dels transports públics com els coneixem avui i fins a
l’actualitat. L’estudi també té en compte el factor del ter-
ritori, eminentment rural a final del segle XIX i urbà al fi-
nal del segle XX. Aquesta transformació afecta la trama ur-
bana, però també la manera de viatjar. Al llarg del segle XX
i, sobretot, a partir de la seva segona meitat, el creixement
demogràfic que va experimentar el districte va originar di-
ferents conflictes i reivindicacions socials en demanda d’u-
na millora d’aquests transports, fins al punt d’arribar a se-
grestar un autobús per insistir en aquestesmillores.
El llibre, hàbilment escrit, ens transporta a èpoques llu-
nyanes, on l’arribada del ferrocarril o del tramvia era vista
amb una barreja de curiositat i estranyesa per part dels ciu-
tadans. Un apartat important és el que analitza el que van
suposar la guerra i la postguerra en els transports de Nou
Barris.
El metro, els autobusos, la desaparició del tramvia, la seva
modernització, les noves línies de transport... són presents
també en aquesta obra, la qual permetrà refrescar una part
important dels seus records amolts veïns de Nou Barris.

Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 291 68 36

J. M. ContelÀLBUM HISTÒRIC

Fan tractaments d’estètica facial i corporal.

Amb el captivador nom d’Eros & Psique,
que ens remet a la mitologia clàssica, ha

obert recentment aquest espai que té cura de
la nostra bellesa i benestar. Sentir-se bé per
fora és bàsic per sentir-se bé per dins, encara
que la frase també funciona a l’inrevés. A Eros
& Psique fan tractaments d’estètica facial i
corporal, manicures, pedicures, fotodepilació,
així com massatges i tractaments com la refle-
xologia podal o les pedres geotermals, que ens
deixaran com nous. Qui només conegui les
propietats alimentàries de la xocolata faria bé

de provar la xocoteràpia, ara molt de moda,
cosa que no ens estranya, ja que va de mera-
vella per a la pell alhora que ens relaxa. La
Mònica Cátedra és qui porta l’establiment,
amb l’ajuda de la Sandra Cardona. Elles tenen
ben clar que la bellesa no entén de sexes, per
això els serveis d’Eros & Psique s’adrecen tant
a dones com a homes.

Eros & Psique
C. Felip II, 273
Telèfon: 93 429 29 78

E L TAULE L L

La bellesa que ens acosta als déus

Joan Anton Font

D. CASTANYER

JULIO PARRALO
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Medalles d'Honor de Barcelona
A proposta del Consell Municipal de Nou Barris, en-
guany l’Ajuntament concedeix les Medalles d'Honor
de Barcelona al Consell Sectorial de la Gent Gran del
Districte, el qual s’ha destacat per la seva tasca en su-
port i defensa de la gent gran, i a la Xarxa Educativa
Pública de Nou Barris 0-18, pels seus deu anys de
funcionament al servei d'un projecte integrador d’es-
cola pública.

Ballada de sardanes
El diumenge dia 12, el parc de la Guineueta esdevé
una cita obligada per a tots els apassionats per les
sardanes. Al llarg de tot el matí, l’agrupació sardanis-
ta L’Ideal d’en Clavé proposa una ballada de sardanes.
Aquesta entitat ha celebrat enguany el 50è aniversari
de la seva creació mitjançant tot un seguit d'actes en-
tre els quals figura, també, aquesta ballada de sarda-
nes, ja tradicional.

El parc de la Guineueta practica tai-txi
I txi-kung, caminades i exercicis de memòria. Aquesta
és l’oferta del programa esportiu Activa’t al parc de la
Guineueta, gratuït, obert a tothom i especialment re-
comanable per a les persones que tenen més de 40
anys. Per participar-hi només cal anar al punt d’activi-
tats, al costat de la font del parc. Els dimarts, de 10 a
11 h, es practica tai-txi i txi-kung. I els dijous, al ma-
teix horari, es fan caminades i exercicis de memòria.

15 anys de Circ d’Hivern
El Circ d’Hivern de l’Ateneu Popular 9 Barris fa quin-
ze anys aquest Nadal amb l’estrena de l’espectacle
Circumstàncies, que estarà en cartell des del 18 de
desembre fins al 16 de gener de 2011. Les entrades es
poden adquirir del 14 de desembre al 14 de gener a la
taquilla de l’ateneu (Portlligat, 11-15) o trucant al
telèfon 648 97 48 97.

Voluntàries de “Puja’m i Baixa’m” amb uns veïns de Torre Baró.

SoniaDoctor

L’activitat d’avui no és gairehabitual, però el Julián i
el José, cunyats i veïns de Torre
Baró des de fa 50 anys, feia
temps que demanaven una
trobada al seu barri. Tots dos
caminen amb bastó i tenen
problemes per moure’s, espe-
cialment Julián, que pateix
forts dolors a les cames que li
impedeixen mantenir-se dret. I
la situació del barri no ajuda.
Juntament amb el Pedro i el

José Antonio, de Ciutat Meri-
diana, es mengen un abundant
esmorzar al bar La Maña
acompanyats de la Irene, vo-
luntària, i la Montse, responsa-
ble del projecte “Puja’m i Bai-
xa’m”. Tots quatre són un
exemple de lesmoltes persones
grans de la ciutat que viuen so-
les o tenen importants dificul-
tats de mobilitat i que poden
estar dies i fins i tot anys sense
sortir de casa. Després de l’èxit
a Poble Sec, el projecte ble del

projecte “Puja’m i Baixa’m” co-
mença a desplegar-se a la zona
nord i ja ha beneficiat a quinze
persones de Nou Barris. A més
d’ajudar-los a pujar i baixar de
casa seva –on moltes vegades
no hi ha ascensor–, les voluntà-
ries organitzen activitats periò-
diques a equipaments i espais
del barri, perquè puguin cami-
nar, els toqui el sol i es relacio-
nin amb altres persones, hàbits
que els ajuden a millorar la
seva salut i la seva autoestima.

Quan sortir de casa no és fàcil

NOT ÍC I E S

Redacció

El mes de març de l’any
2008 finalitzaven les obres

de l’Escola d’Hoteleria i Turis-
me de Barcelona, amb seu al
barri de Porta de Nou Barris.
L’equipament, que va tenir un
cost de 2.841.544 euros, va ser
el primer a veure la llum en el
marc d’un ambiciós pla d’inver-
sions en equipaments educa-
tius del districte portat a terme
per l’Ajuntament i la Generali-
tat. Un suport econòmic per
un import global de prop de 29
milions d’euros, que es tra-
dueix en la rehabilitació, am-
pliació i millora d’escoles ja
existents i la creació de noves
escoles bressol. Alguns dels
treballs ja han finalitzat. D’al-
tres estan en obres i un últim
grup ho estaran aviat. La previ-
sió és que els treballs pendents
no s’allarguin més enllà de
l’any 2012. En quatre anys, la

xarxa d’equipaments d’ense-
nyament públic al districte
s’haurà ampliat i renovat pro-
fundament.
Entre les tasques ja finalitza-
des, es troben tres interven-
cions al barri de Les Roque-
tes: la rehabilitació, ampliació
i millora de les escoles Sant

Antoni Maria Claret, amb una
inversió de 599.877 euros, i
Antaviana (3.206.594 euros)
i la construcció de l’escola
bressol municipal Pla de For-
nells (1.759.295 euros). Al
Turó de la Peira, ha finalitzat
també l’ampliació i millora
del Servei Educatiu de Zona

de Nou Barris, amb un cost
de 970.578 euros i l’escola Cal-
derón de la Barca, amb una in-
versió de 4.751.542 euros. Les
tasques pendents són igual-
ment ambicioses. En primer
lloc, es construirà una esco-
la bressol en un edifici d’o-
bra nova al barri de Porta,
l’EBM Rio de Janeiro, que
suposarà una inversió total
de 2.041.548 euros; es preveu
que estigui acabada el setem-
bre de 2011. En aquesta matei-
xa data hauran finalitzat els
treballs de construcció a la
Prosperitat d’una altra escola
bressol també d’obra nova
(amb un cost estimat de
2.648.872 euros) pertanyent a
l’escola municipal Mercè Rodo-
reda. Així mateix, s’haurà en-
llestit l’EBM Mestre Morera
(1.109.299 euros) a l’escola del
mateix nom, situada a Ciutat
Meridiana. Ambdues escoles,
Mercè Rodoreda i Mestre Mo-
rera, també es rehabilitaran i
ampliaran amb una inversió de
4.270.741 i 4.606.552 euros,
respectivament.

Ajuntament i Generalitat fan una inversió
global de 29milions d’euros en equipaments
educatius del districte

Aula de l’escola Mestre Morera, de Ciutat Meridiana, un dels centres que es rehabilitarà properament.

El 2011, s’enllestiran
tres escoles bressol
noves a Porta,
la Prosperitat i
CiutatMeridiana

Atenció preferent a les
infraestructures educatives

VICENTE ZAMBRANO

JULIO PARRALO

LLUÍS CLUA
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Daniel Romaní

“Tots podem fer música
cada dia a l’escola. És ge-
nial!”, diu Laia Olivares,

de 12 anys, que estudia piano. “A
més, podem escollir l’instrument que
volem estudiar”, afirma la Laia, que
és alumna de l’escola Oriol Martorell.

“Podem fer-hi moltes activitats musi-
cals: música de cambra, orquestra,
concerts, llenguatge musical, cant co-
ral, instrument... No m’imagino l’es-
cola sense música”, explica Pau Rovi-
ra, d’11 anys. Pau és estudiant de
violoncel en aquesta escola que du el
nom de qui va ser el gran músic Oriol

Martorell, director durant molts anys
de la prestigiosa Coral Sant Jordi.
L’Oriol Martotell és una escola públi-
ca d’educació primària i secundària.
Els alumnes tenen l’avantatge que po-
den cursar els estudis artístics (músi-
ca o dansa) al mateix centre. Es tracta
d’una experiència pionera i única en
tot el territori de l’Estat espanyol. Té
dues seus, l’una per als alumnes de
primària (c. Artesania, 39-41) i l’altra
per als de secundària (c. Ignasi Agus-
tí, 4). Aquesta escola és un dels prin-
cipals centres de formació musical a
Nou Barris, però n’hi ha molts més.
Qui vulgui aprendre aquest llenguat-
ge universal i preciós en aquest dis-
tricte pot tenir l’“excusa” de falta de
temps, però no de centres on apren-
dre’n. Ho pot fer a l’Escola Municipal
de Música Nou Barris, gestionada per
la Fundació La Guineu i situada al
carrer Río de Janeiro, 11. Poden acu-
dir-hi tant els qui volen fer música
per passar-s’ho bé com els qui tenen
l’objectiu de dedicar-s’hi professional-
ment. Hi ha, a més, diverses escoles
privades que han contribuït a fer créi-
xer darrerament l’oferta de centres
dedicats a l’ensenyament de la música
a Nou Barris.

EDUC AC IÓ

Classe de piano a l’escola Oriol Martorell.

E L S GRUPS MUN IC I PA L S OP INENO

GRUPS MUNICIPALS

Aquest ha estat
un any difícil.
Moltes famílies
treballadores han
patit les pitjors

conseqüències de la crisi mun-
dial: la pèrdua de la feina i les
dificultats per trobar-ne han es-
tat la principal preocupació de
molts dels nostres veïns i veï-
nes. Les decisions polítiques
preses per reduir l’impacte de la
crisi i orientar l’economia del
país no han estat fàcils ni popu-
lars, però des del governmuni-
cipal podem dir que ens han
permèsmantenir les polítiques
socials adreçades a les persones.
El nostre sistema de salut i edu-
cació públiques estan garantits.
També el sistema de pensions. I
s’hanmantingut les prestacions
a les persones grans, els ajuts a
les famílies per a estudis, men-
jadors escolars i activitats d’es-
tiu. Continuen els programes
d’accés i rehabilitació d’habitat-
ges i instal·lació d’ascensors, i
podem parlar d’un alt grau d’in-
versió en obra pública en infra-
estructures i equipaments per
donar serveis a la ciutadania.
Un any difícil que hem afrontat
amb fermesa tots plegats.

A finals d’any
cal fer balanç

PSC. Carmen Andrés

Nou Barris ha
d’esdevenir el
nou centre de
Barcelona. Des-
prés de les trans-

formacions dels anys vuitanta
i noranta, i després d’haver
perdut els primers deu anys
del segle XXI, Nou Barris s’ha
de fixar horitzons nous. I l’ho-
ritzó més important que ens
hem de fixar tots plegats és
que el nostre districte esdevin-
gui el nou centre de Barcelona
i de l’Àrea Metropolitana.
Massa anys de ser el cul-de-
sac de Barcelona, massa anys
de deixar Nou Barris fora dels
circuits. Massa anys conver-
tint Nou Barris en una ciutat
dormitori. Ara és l’hora de
despertar a un nou somni a
l’abast de tots nosaltres, si
obrim l’Ajuntament, si el fem
respirar, si ens proposem ini-
ciar una etapa nova. Per fer
del nostre comerç un veritable
centre comercial, ben il·lumi-
nat, ben publicitat, i dels nos-
tres carrers lloc segurs per
crear-hi la feina que necessi-
tem. Ara és el moment de con-
vertir Nou Barris en un nou
centre de Barcelona!

NouBarris al centre

CiU. Antoni Vives

El comerç de Nou
Barris demana
més seguretat da-
vant l’augment de
robatoris que està

patint el comerç de la nostra
ciutat. Cal endurir les penes da-
vant el creixement de robatoris
a comerços i augmentar la segu-
retat als sectors quemés patei-
xen la delinqüència, no pas pro-
moure una reforma del codi
penal tímida, parcial i insufi-
cient com la que van recolzar
Hereu i Trias. Des del PP propo-
sem que per als robatoris en lo-
cals oberts al públic s’imposin
penes de 4 a 7 anys de presó, i
no de 2 a 5 anys com finalment
han pactat PSOE i CiU. També
demanem augmentar el nom-
bre d’agents per arribar a 4.000
mossos i un Pla de Seguretat
per a Barcelona, conjunt amb la
Generalitat, per lluitar contra la
delinqüència. Nou Barris no es
una excepción a otras peticiones
barcelonesas como luchar con-
tra la crisis aumentando la aten-
ción a las personas, conmás
equipamientos y servicios socia-
les, y con una inmigración orde-
nada que cumpla la ley y respete
a la ciudad y el país que la acoge.

Volemmés seguretat
als barris

PPC. Alberto Fernández

En aquest man-
dat culminarem
un pla d’implan-
tació de bibliote-
ques que arribarà

aviat als quaranta equipaments
repartits per tota la ciutat. A
Nou Barris, hi vam inaugurar
l’any passat la Biblioteca de
Zona Nord i obrirem propera-
ment la de Cotxeres Borbó. Es
tracta d’una aposta per acostar
la cultura a la ciutadania i fer-la
permeable a les seves deman-
des. Una aposta exitosa: avui
un 45,8% de barcelonins i bar-
celonines tenen carnet de la
xarxa de biblioteques, on es fan
anualment prop de 4,4 milions
de préstecs. Les biblioteques de
Barcelona són centres culturals
de proximitat que expressen
valors: l’accés universal al co-
neixement; el compromís amb
la inclusió de col·lectius vulne-
rables a través d’iniciatives com
la lectura a domicili per a per-
sones grans; l’impuls d’aules
d’alfabetització digital la pro-
gramació d’activitats, o el lli-
gam de les biblioteques amb el
territori, treballant en xarxa
amb escoles, equipaments so-
cials i teixit associatiu.

Cultura de proximitat

ICV-EUiA. Ricard Gomà

Des d’Esquerra
venim denun-
ciant des de fa
temps l’incompli-
ment, per part

del Districte de Nou Barris, de
moltes promeses i compromi-
sos que des de fa temps havien
adquirit amb els veïns i veïnes
del barri de La Prosperitat i que
finalment no es realitzaran.
Un exemple és el del trasllat del
transformador elèctric de la
plaça Àngel Pestanya, que blo-
queja l’accés a aquesta plaça des
del carrer Santa Engràcia. El
Districte es va comprometre a
treure’l un cop finalitzada la se-
gona fase de les obres de la
plaça, però ara diu que no el re-
tirarà per manca de pressupost.
Un altre exemple seria el polies-
portiu del carrer Molí, un equi-
pament llargament demanat
pels veïns del barri que l’Ajunta-
ment havia de construir i que
finalment tornarà a quedar de-
sat en un calaix, malgrat que la
resta d’equipaments que s’han
de construir en aquest espai
(habitatges i una residència que
promou la Generalitat) tiraran
endavant.
xflorensa@bcn.cat

Promeses
incomplertes
a Prosperitat
ERC. Xavier Florensa

Sense presses
Fins i tot en una ciutat tan den-
sa com Barcelona és possible
trobar oasis de calma. Barcelona
sense presses proposa 23 itinera-
ris per descobrir-los i per desco-
brir també una manera diferent,
més tranquil·la, de relacionar-se
amb el temps i l’espai urbans. El
llibre s’ha publicat en català i en
castellà.

Barcelona sense presses
Barcelona sin prisas
Autora: Isabel de Villalonga
Edita: Ajuntament de Barcelona
PVP: 19 euros

LLIBRES

VICENTE ZAMBRANO

NouBarris, un districte pioner
en ensenyamentmusical
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POL I E SPORT IU

Pere S.Paredes

El diumenge 14 de novembre es
va celebrar la XX edició de la

Marxa popular de Mountain Bike
per Collserola amb dues novetats:
que des d’aquest any aquest pulmó
verd de Barcelona s’ha convertit en
parc natural i que tant la sortida
com l’arribada s’han situat a la
plaça Major de Nou Barris.
L’organització, a càrrec del Club Es-
portiu Bicisport, amb la col·labora-
ció del Districte de Nou Barris, va
limitar la inscripció a 900 ciclistes,
remarcant d’aquesta manera que la
marxa en bicicleta tot terreny per
Collserola no ha estat mai, ni serà,
una competició.
És per aquesta raó que no hi ha pri-
mers classificats, ni guanyadors,
només participants que gaudeixen
d’una diada esportiva i festiva on el
més important és la natura, l’esport
i la companyonia.
Tant l’Elena Raventós com la Noe-
mí Alonso, del club ciclista Els jaba-
tos de Montcada, han pogut gaudir

de tot això en les dues marxes con-
secutives en les quals han partici-
pat. “Som de les poques dones que

participem i animem tothom, però
sobretot les dones –proclamen les
dues ciclistes– a prendre part en
aquesta pedalada. Són 30 quilòme-
tres però tan grans com petits ho
poden fer sense cap tipus de pro-

blema, i estaran envoltats d’un gran
ambient i d’una gran organització”.
Del mateix parer és Fernando Zapa-
tero, de Nou Barris, un aficionat que
ha participat “unes quatre vegades, ja
que és una passejada sense cap tipus
d'ànim de competició, on gaudeixes
d’uns indrets molt interessants de
Collserola i, a més a més, fas esport”.

Més informació:
Bicisport
C. Piferrer, 107
Telèfon: 93 340 44 80
pedalada@bicisport.es
www.bcn.cat/noubarris

Aquesta veritable festa
de la bicicleta, de l’esport
i la natura recorre el
parc natural de la Serra
de Collserola

Són 30 quilòmetres
per gaudir de la natura
i dels companys de
marxa amb bicicleta

Sortida de la marxa de la plaça Major de Nou Barris.

LaMarxa popular deMountain Bike
per Collserola arriba a la XX edició

MULT IMÈDI A

TELEVISIÓ

BTV
“Connexió Barcelona”.
De dilluns a divendres, de 18 a 19.45 h
“Info Barris”. Cada dia a les 12 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

Nou Barris programació
d’activitats
Publicació periòdica sobre les activitats
del districte.
Tel. 93 291 68 35

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

Amb nom i cognoms

L’Ajuntament s'obre als ciutadans i ciuta-
danes a través de la veu dels seus treba-
lladors. Al nou bloc L'Ajuntament amb
nom propi, els professionals de l'admi-
nistració de la ciutat prenen la paraula
per explicar la seva feina.
w1.bcn.cat/blog/

Cap als Jocs del 2022

El web oficial de la candidatura
Barcelona-Pirineu 2022 informa sobre
les dates que marcaran el calendari de la
precandidatura perquè Barcelona esde-
vingui aspirant a seu olímpica. També
s’hi pot consultar el programa esportiu
dels Jocs Olímpics d'Hivern i les princi-
pals modalitats dels campionats.
w1.bcn.cat/candidatura2022/

w

JULIO PARRALO

Belén Ginart
Aquest curs, els escolars catalans
tindran una setmana de vacances
d’hivern el mes de març. El nou
calendari lectiu, que s’apropa al
model seguit a molts països euro-

peus, planteja noves necessitats a
les famílies. A fi de contribuir a
conciliar els horaris laborals dels
adults amb les vacances dels pe-
tits, l’Ajuntament de Barcelona ha
previst un programa d’activitats

lúdiques, culturals i de lleure, com
també un sistema de beques i
ajuts per facilitar-hi l’accés a les
famílies amb menys recursos. El
ventall d’activitats, que s’articula
a través de diverses entitats i as-
sociacions de la ciutat, preveu
propostes setmanals (casals, es-
ports, tallers especialitzats) i pun-
tuals als museus, biblioteques i
altres equipaments municipals.
Les beques per a les activitats de
les vacances d’hivern cobriran
entre el 30% i el 90% del cost to-
tal per infant, en funció de la
renda familiar. Les famílies inte-
ressades s’hauran d’adreçar direc-
tament a les entitats organitza-
dores a partir del 17 de gener per
formalitzar la preinscripció i re-
collir un imprès d’ajut, el qual
s’haurà de tornar emplenat al
punt unitari de tramitació de be-
ques del districte.

Ajuts a les famílies per
a les vacances d’hivern

S ERVE I PÚBL IC

ANTONIO LAJUSTICIA
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ENTR EV I S TA

Quines escoles integren aquesta
xarxa?
Aquesta és una associació formada pels
45 centres públics de Nou Barris, que
aplega 11 escoles bressol, 23 escoles de
Primària, 11 instituts i el Centre de Re-
cursos Pedagògics (CRP) del districte.
I els objectius?
Primer, la coordinació dels centres du-
rant les diferents etapes del procés edu-
catiu dels alumnes, per tal d’establir
vincles entre els centres que permetin
garantir la continuïtat d’aquesta educa-
ció. Segon, fer difusió de les bones pràc-
tiques i dels projectes de l’escola pública
i dels diferents centres que la integren. I
tercer, establir relació amb les diferents
associacions del teixit associatiu del dis-
tricte i amb els diferents organismes
públics que gestionen l’educació.
Quan es va crear la xarxa?
A finals de la dècada dels anys noranta,
davant la necessitat de la millora de les
infraestructures del centres i dels recur-
sos materials i humans necessaris per

desenvolupar les activitats educatives,
aquesta manca d’inversions era produc-
te del desconeixement i la consideració
del territori de Nou Barris com a perifè-
ric dins de la ciutat.
Qui la va impulsar?
Un grup de directors i directores d’esco-
les de Nou Barris i un tècnic de l’Ajunta-
ment, de forma altruista.
I l’organització?
A través d’una estructura on totes les
etapes són representades paritària-
ment i un calendari de reunions i acti-
vitats anuals, per exemple, l’organitza-
ció de la jornada conjunta de portes
obertes en tot el districte, la jornada
d’avis que fan tots els centres conjunta-
ment, on es vol obrir l’escola a la ciuta-
dania, o la inauguració del curs escolar
en un acte en el Districte. A més a més
s’organitzen exposicions, xerrades i al-
tres activitats al llarg de l’any...
Sí...
En l’àmbit intern, la xarxa ha organitzat
diverses jornades de coordinació entre
les diferents etapes per tal de facilitar el
traspàs d’informació i el coneixement
dels alumnes quan canvien de centre
(escola bressol-primària i primària-se-
cundaria). La xarxa també treballa per

garantir la coordinació i la continuïtat
dels projectes educatius dels centres per
tal que el procés educatiu no es vegi in-
terromput dels 0 als 18 anys.
Comho desenvolupen?
En aquest aspecte, s’han desenvolupat
seminaris sobre l’acció tutorial, la coor-
dinació entre les matèries instrumen-
tals, matemàtiques, català, castellà.
També al llarg d’aquests anys s’han es-
tablert activitats conjuntes extrascolars,

com tornejos esportius, activitats tea-
trals o el programa Èxit, on els alumnes
de l’últim cicle de primària i la primera
etapa de secundària poden fer un reforç
escolar en els instituts, cosa que permet
millorar els seus aprenentatges i els
seus resultats educatius.

Aquesta xarxa és única a la ciutat?
Aquesta experiència no és única a la
ciutat de Barcelona. Hi ha altres xar-
xes com la d’Horta o la de Ciutat Ve-
lla, però la Xarxa de 0-18 de Nou Bar-
r is va ser la primera a crear una
organització i uns objectius que, al
marge de l’organigrama del Departa-
ment d’Educació, treballessin en l’ob-
jectiu de la millora de l’ensenyament
públic i estem molt orgullosos que al-
tres territoris hagin impulsat organit-
zacions semblants, però amb els ma-
teixos objectius.
Què els ha semblat rebre aquest
premi?
Pensem que el Districte de Nou Barris
ha proposat la nostra associació per a
aquesta distinció pel treball anònim
d’un gran nombre de professionals de
l’educació d’aquest districte que han tre-
ballat i treballen per garantir l’educació
de qualitat i l’èxit escolar de tot l’alum-
nat. Pensem que la ciutadania de Nou
Barris és molt diversa, però que cal fer
un esforç perquè aquelles famílies desa-
favorides disposin de tots els recursos
materials i humans que garanteixin l’e-
quitat en el sistema educatiu, que és la
garantia per evitar una fractura social.

Andreu Varela , por taveu de la Xarxa Educat iva Públ ica de Nou Bar r is 0-18

Andreu Varela a la seu del Centre de Recursos Pedagògics de Nou Barris.

Al final dels noranta,un grup de directors i

directores de diferents centres públics de Nou

Barris,preocupats per la situació de l’ensenyament

en el districte,s’organitzaren per impulsar una

millora de l’educació.El projecte ha estat ara

reconegut ambunaMedalla d’Honor de Barcelona

“El nostre primer objectiu
és la coordinació

dels centres durant les
diferents etapes del
procés educatiu dels

alumnes”

“L’equitat educativa
és la garantia per evitar
una fractura social”

Josep Maria
Contel

JOSEP MARIA CONTEL


