
A Nou Barris, el comerç és el motor
de la promoció econòmica del dis-
tricte. Els eixos comercials, les boti-
gues de tota la vida, els nous esta-
bliments i els mercats, és a dir, el
comerç de proximitat, donen vida
als carrers i fan barri i són un ele-
ment important de cohesió social.
El valor i el pes específic del comerç
de proximitat és de gran importàn-
cia, en especial en aquests mo-
ments de crisi. Moments en què el
consumidor controla instintiva-
ment les seves despeses. És per
això que el període de rebaixes que
va del 7 de gener al 28 de febrer és
un bon moment per adquirir, amb
compres reflexives, els millors pro-
ductes als millors preus. I tot, sense
sortir del barri.

El comerç, motor de l’activitat
econòmica a Nou Barris

L’espai públic es renova
amb ajuts extraordinaris

INVERSIÓ

Executats els projectes
dels ajuts del Fons
Estatal d’Inversió Local

PROJECTES

Destaquen actuacions
com la del nou casal
de barri del Verdun

URBANITZACIÓ

Han estat
remodelats una
vintena de carrers
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Núria Suriñach
Secretària de l’agrupació
sardanista l’Ideal
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“Ara, després de tots
aquests anys,
ja començo a ensenyar
els fills dels meus
primers alumnes”
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NOU BARRIS

EXPOSICIONS

A partir del 20 de gener
A vol de parapent
Al centre cívic Can Basté (pg. Fabra i Puig, 274)
Exposició fotogràfica a la sala golfes de Josep Carbonell.

A partir del 20 de gener
Hermes Vigila. La seguretat a l’abast de
tothom
Al centre cívic Can Basté (pg. Fabra i Puig, 274).
Exposició fotogràfica a la sala cava de Diego López
Calvín i el Xosé Esteban Naves.

Fins al 29 de gener
D’on venim?
Al centre cívic Ton i Guida (c. Romaní, 6)

A partir del 5 de febrer
Pintures (diverses tècniques)
Al centre cívic Torre Llobeta (c. Santa Fe, 2)
Exposició de pintura a càrrec d’Eulàlia Izard i Badia.

INFANTIL

Els dies 30 i 31 de gener
El poble de vent i de fusta
Al casino de l’Aliança del Poblenou (Rambla Poblenou, 42)
Espectacle musical a partir d’1 any.

Dissabte 13 de febrer
Festa de carnestoltes
D’11 a 13 h al casal del barri La Cosa Nostra (c. Biure, 1)

TEATRE

Dijous 21 de gener
Cosas de mamá
A les 18 h al centre cívic Torre Llobeta (c. Santa Fe, 2)
A càrrec del grup de teatre La Llanterna.
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ATENCIÓ AL CIUTADÀ

Oficina d’atenció al ciutadà (OAC) Districte
Pl.Major de Nou Barris, 1.
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 93 276 99 50
Av.Rasos de Peguera, 25.
Centre cívic Les Basses 93 407 29 29
Teide, 20.
Centre cívic Torre Llobeta 93 358 56 14
Santa Fe, 2 bis.
Ateneu Popular de Nou Barris 93 353 95 16
Portlligat, s/n.
Masia de la Guineueta 93 359 40 00
Pl.Ca n’Ensenya, s/n.
Casal de barri de La Prosperitat 93 353 86 44
Pl.Àngel Pestaña,1.
Casal de barri de Torre Baró 93 276 09 49
Escolapi Càncer, 1.
Centre cívic Porta-Sóller 93 359 36 55
Pl. Sóller, 1.
Centre Ton i Guida i Casal 93 354 87 21
de joves de Roquetes
Romaní, 6
Centre d’activitats Vallbona 93 350 93 81
Oristà, 8-10.
Casal de barri La Cosa Nostra 93 420 18 43
Biure, 1

CULTURA

Arxiu municipal de Districte 93 291 68 37
Pl.Major de Nou Barris, 1.
Bibl. pública Nou Barris 93 291 48 50
Pl.Major de Nou Barris, 2.
Bibl. pública Roquetes 93 359 65 27
Pla de Fornells, 31.
Bibl. pública Canyelles 93 274 94 74
Rda.Guineueta Vella, 32-34.
Bibl. popular Torre Llobeta 93 358 56 14
Santa Fe, 2 bis (CC Torre Llobeta).
C.Normalització Lingüística 93 359 06 00
Marie Curie, 20.

SERVEIS SOCIALS

CSS Zona Nord 93 276 99 57
Av.Rasos de Peguera, 25 (centre cívic).
CSS Zona Sud 93 407 29 29
Teide, 20 (c. cívic Les Basses).
CSS Pau Casals 93 274 91 50
Juan Ramón Jiménez, 4-6.
CSS Roquetes 93 256 43 20
Alcántara, 22.

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 Verdum-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
Cos Nacional de Policia 091
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.

FARMÀCIES

www.farmaciesdeguardia.com

MÚSICA

A partir del 20 de gener
One World
A les 21.20 h. al centre cívic Les Basses (c.Teide, 20)
Música africana. Ritmes de Guinea Equatorial, Came-
run, Nigèria i Zaire.

Divendres 22 de gener
Ritmo cartel + Kibor
A les 22 h. al centre cívic Can Basté (pg. Fabra i Puig, 274)
Jazz, hip-hop, acústica i folk.

Dissabte 30 de gener
Festigam 2010
A les 21.20 h al centre cívic Les Basses (c. Teide, 20)
Amb Kilmara, Steelgar, ArboreA i Crownless.

Dijous 11 de febrer
Fred busca a Ginger desesperadament
A les 18 h al centre cívic Torre Llobeta (c. Santa Fe, 2)
Concurs de ball i disfresses. Animació d’Ildefons
Vilanova.

ACTIVITATS

Dissabte 23 de gener
Visita guiada al Museu Africà
A les 10 h. al centre cívic Ton i Guida (c. Romaní, 6)
Cal inscripció prèvia.

Dissabte 23 de gener
5a Trobada de col·leccionistes de punts
de llibre
D’11 a 14 h. al centre cívic Torre Llobeta (c. Santa Fe, 2)
Amb la col·laboració de l’associació El Troc.

Dilluns 25 de gener
Intercanvi multicultural de contes
A les 10 h. al centre cívic Ton i Guida (c. Romaní, 6)

L A COMUN I TAT ÉS COSA DE TOT S

Les ciutats, els barris, les comuni-
tats de veïns on vivim són els esce-
naris en què ciutadans i ciutadanes
coneixem els valors cívics i cons-
truïm les relacions socials que ens
permeten viure en comunitat.
És recomanable acollir els nous
veïns que arriben a l’escala, perquè
una bona rebuda facilita la integra-
ció i la participació en l’organització
de la comunitat.
Cal que algun membre de la comu-
nitat informi els nous veïns i veï-

nes de tot un seguit d’aspectes
indispensables que els cal conèixer:
les persones responsables de l’ac-
tual Junta de Propietaris, el tipus
d’organització per a la neteja de l’e-
difici, l’abonament de les quotes,
les principals normes de respecte i
convivència i l’ús dels espais comu-
nitaris.
Elaborar un protocol de benvinguda
on s’expliquin aquestes qüestions i
oferir-lo als nous veïns de l’escala és
de gran utilitat.

Acull els nous veïns i informa’ls del funcionament de la comunitat



Daniel Venteo

L’any 2009, el districte deNou Barris ha estat be-
neficiari dels ajuts econòmics
del Fons Estatal d’Inversió
Local (FEIL), els quals han
contribuït a la millora dels
seus equipaments i el seu es-
pai públic. Entre les princi-
pals actuacions, cal destacar-
ne, en primer lloc, dues grans
intervencions que sobresur-
ten per la seva significació: el
nou casal de barri del Verdun
i l’enderroc de l’antiga fàbrica
de la Ideal Flor, al barri de la
Prosperitat.

En el primer dels casos es
tracta del condicionament
del local situat al número 4
del carrer de Luz Casanova,
amb l’objectiu de convertir-lo
en un nou casal de barri,
amb tots els serveis i la dota-
ció habitual d’aquest tipus
d’equipaments. Entre les ins-
tal·lacions del nou casal hi fi-
guren aules-taller, laboratori
d ’informàtica, sala de re-
unions, espais administra-
tius i personal tècnic, com
també diversos espais poliva-
lents que es caracteritzen per
la seva versalitat . El nou

equipament té una superfí-
cie d’uns 415 m² al servei del
barri del Verdun.
Pel que fa al segon, en canvi,
es tracta d’una operació de
reserva de sòl per a futurs

equipaments. Amb una su-
perfície de més de 4.150 m²,
el solar resultant de l’ender-
rocament de la vella fàbrica
de la Ideal Flor ha donat pas
a un gran espai que es condi-
ciona com a aparcament pro-
visional per a vehicles i àrea
de jocs infantils. És a l’illa
compresa entre els carrers de
Font d’en Canyelles, passeig
de Valldaura, Turó Blau i
Santa Engràcia.
Altres equipaments que tam-
bé s’han beneficiat del fons
estatal han estat el nou Cen-
tre de Serveis Socials La Sel-
va, la primera fase de la Uni-
versitat Nacional d’Educació
a Distància (UNED) a l’avin-

guda de Río de Janeiro, així
com la xarxa de clavegueram
del barri de les Roquetes, les
escales mecàniques del car-
rer de Miguel Hernández, di-

verses noves àrees de jocs in-
fantils. Juntament amb les
obres destinades a enriquir
la xarxa d’equipaments pú-
blics, la remodelació de l’es-
pai públic ha estat un altre
dels grans capítols de les ob-
res del 2009.
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Cartell anunciant el acondicionament del casal de barri del Verdun.

Gràcies al Fons Estatal d’Inversió

Local, Nou Barris ha experimentat

una inversió econòmica molt

rellevant tot i el context de crisi

econòmica

Balanç de les obres impulsades
amb el Fons Estatal d’Inversió Local

CIUTADANS OPINEN

Rosmery Franco
Servei de neteja

Muchas de la mejoras
realizadas están bas-
tante bien. A mí sobre
todo me afectan las
plazas y reformas de
parques y pienso que
hacían falta; es impor-
tante haber aprovecha-
do la ocasión.

Glòria Gonzàlez
Confeccionista

El fet que el fons esta-
tal només es pogués fer
servir aquest any fa
que algunes de les
actuacions no estigues-
sin previstes i semblin
innecessàries, tot i que
n'hi ha que sí que són
molt importants.

F. Manuel García
Autònom

Hi ha moltes mancan-
ces al barri, per tant,
penso que tot el que es
pugui fer per millorar,
ja no només el barri
sinó a tot Barcelona,
és bo. Vinguin d'on vin-
guin els diners i quan
vinguin.

Esther Lázaro
Polifacètica

Em semblen bé totes
les millores que s'estan
duent a terme, ja que
són molt necessàries
pel barri, tot i que tinc
una petita desconfiança
en la inversió, perquè
en desconec els pressu-
postos.

David Bigas
Taxista

Penso que són bones.
Tot el que s'ha fet
penso que era prou
necessari, com les
reformes de diferents
places i nous equipa-
ments públics.

J. Agustí Martin
Jubilat

Pues estoy muy de
acuerdo con todas las
mejoras que se están
haciendo en el barrio.
Pero pienso que no nos
tenemos que quedar
aquí, sino seguir avan-
zando. Se tiene que
invertir más.

Quina és l a seva op in ió sobre l e s ac tuac ions que s 'han fe t a Nou Bar r i s amb e l Fons Es ta ta l d ' I nve r s ió Loca l ?

Una de les
actuacions ha
estat el casal de
barri del Verdun

REMODELAC IÓ DE L’ E S PA I PÚB L I CA
Són nombroses les noves urbanitzacions de places i carrers que han estat realitzades amb

la contribució econòmica del Fons Estatal d’Inversió Local.Entre aquests espais públics,hi

figuren,per exemple, la remodelació total o parcial dels carrers de Santanyí,Nil,Cadí,pas-

seig Urrutia, Alloza, Boada, Enric Casanovas, les Agudes, Pou, Arnau, Joan Riera, Pare

Rodés,Ponce de León,Alcúdia i Espiell.En altres casos,els ajuts del FEIL han servit per aca-

bar altres projectes ja enmarxa, com ara la tercera fase del carrer deVèlia.



Un dels darrers models de tramvia de la línia 46.
(Foto: “Els transports a Horta”, de Desideri Díez.)
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PL E DEL D I S T R ICT E

F.E.

Els comptes són impor-
tants, més encara en

temps de dificultats econò-
miques. A l’últim Consell
Plenari de Nou Barris, se’n
va parlar, i molt, perquè
s’hi va presentar els pressu-
postos municipals per a
2010. La regidora del Dis-
tricte, Carmen Andrés, els
va definir com “un instru-
ment molt potent per fer
front a la situació actual de
crisi” i va recordar que Bar-
celona “és la primera ciutat
en volum d’inversió de tot
l’Estat espanyol”.
El pressupost del Districte
per a aquest any és de 25,6
milions d'euros, una xifra
una mica per sobre dels 25
milions del 2009. “Es man-

té el mateix nivell de des-
pesa, tot i la crisi”, va as-
senyalar el gerent de Nou
Barris Josep Garcia Puga.
El més important, va expli-
car la regidora, és que els
pressupostos continuen
donant prioritat a l’atenció
i els serveis a les persones.
Un 25% de la despesa de
l’Ajuntament es destinarà a
aquest concepte, que in-
clou des del desplegament
la Llei de la Dependència
fins a la creació d’escoles
bressol.
El Plenari va donar llum
verd als pressupostos, amb
els vots a favor del PSC i
ICV, l’abstenció d’ERC i els
vots en contra del PP i CiU.
També va donar suport,
per unanimitat, a les bases

per a l’adjudicació de dotze
habitatges de protecció ofi-
cial en venda al carrer Deià.
Tres d’aquests habitatges
es reserven per als barris
dels voltants de la promo-
ció (Porta, Vilapicina i la
Torre Llobeta, la Guineueta
i Can Peguera).
Entre altres assumptes, es
va posar sobre la taula la
necessitat de traslladar el
casal de joves de la Prospe-
ritat a un nou equipament.
I es va facilitar els telèfons
gratuïts d’informació sobre
serveis socials i la Llei de la
Dependència: el número
900 703 030 i, per a perso-
nes amb discapacitat audi-
tiva, el 93 486 00 98.
Els comptes són impor-
tants, però no ho són tot. El
Ple es va obrir amb paraules
de suport per als coope-
rants catalans segrestats a
Mauritània i va finalitzar
amb el compromís de conti-
nuar lluitant contra la sida.

Llum verd als pressupostos
municipals per a l’any 2010

Un moment del Ple del dia 1 de desembre.

El Consell Plenari de l’1 de desembre va
donar suport als pressupostos munici-
pals de 2010,“un instrument molt potent
per fer front a la crisi”, segons la regidora

“Els Quinze”
Una de les expressions més populars de Barcelona des
de fa molt temps per definir un lloc és “Els Quinze” i
l’indret, la cruïlla del passeig Maragall amb les avingu-
des de Borbó i Mare de Déu de Montserrat, que avui dia
és punt de trobada dels districtes de Sant Andreu, Hor-
ta-Guinardó i Nou Barris, encara que antigament no-
més era la confluència dels d’Horta i de Sant Andreu.
Aquest topònim popular, que va sorgir a partir de 1911
i en una data incerta, ho va fer a partir de l’entrada en
servei de línia de tramvia núm. 46, que anava de la
plaça Urquinaona a Horta, i el motiu fou el preu del bit-
llet, que costava 15 cèntims per anar des de la plaça Ur-
quinaona fins aquest indret. Hi ha versions que citen
Torre Llobeta altres la Sagrera referint-se al punt de la
divisió dels districtes.
El cert és que en aquella època, a diferència d’avui, que
hi ha un bitllet integrat a preu únic, l’import del viatge
en el tramvia tenia diferents tarifes: l’esmentada ante-
riorment; la d’Urquinaona fins a Camp del Arpa, de 10
cèntims; la d’Urquinaona a Horta, de 20 cèntims; i la
del Camp del Arpa a Horta, de 10 cèntims.
Uns viatges els de llavors en què era normal que el cobra-
dor anunciés amb antelació els límits d’on acabaven els
bitllets. El crit d’“Els Quinze”, en aquest cas, es va fer fa-
miliar entre els passatgers d’aquells tramvies que, a poc a
poc, el van anar incorporant al seu vocabulari, per referir-
se a aquest indret. Cal tenir present també que en aquella
època el passeig Maragall es començava a urbanitzar i que
baixar a “Els Quinze” permetia a molta gent arribar a di-
ferents nuclis poblacionals distribuïts al seu entorn.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’ArxiuMunicipal del Districte, 93 291 68 36

J. M. ContelÀLBUM HISTÒRIC



Beatriu Sanchís.

Després de les festes de
Nadal, de les compres i

dels regals, són molts els ciu-
tadans que aprofiten l’arriba-
da de les rebaixes per adqui-
rir productes a un preu més
baix. La campanya de rebai-
xes d’enguany comença el 7
de gener i finalitzarà el 28 de
febrer. Al districte de Nou
Barris es pot trobar una àm-
plia gamma de comerços de
qualitat que ofereixen pro-
ductes dins del que s’anome-
na comerç de proximitat. A
Nou Barris, el comerç és el
motor de la promoció econò-
mica del districte. Els eixos
comercials, les botigues de
tota la vida, els nous establi-
ments i els mercats, és a dir,
el comerç de proximitat, do-
nen vida als carrers i fan bar-
ri i són un element impor-
tant de cohesió social. Tal
com afirma la regidora del
Districte, Carmen Andrés,
“des del Districte es reconeix
el seu valor, en especial en
aquests moments de crisi, i
així continuarem potenciant

l’activitat comercial, execu-
tant projectes de millora ur-
banística de carrer i places i
generant trama urbana de
qualitat”. Les principals artè-
ries comercials de Nou Barris
són el passeig Verdum, el
passeig Fabra i Puig, la Via

Júlia i el carrer Doctor Pi i
Molist.
De la seva banda, el president
de l’Associació de Comer-
ciants de Nou Barris, Sergio
Romero, afirma que es viu un
moment complicat i poc posi-
tiu a causa de la crisi. “Des de

l’associació volem donar el
millor servei als nostres asso-
ciats, estar al dia de tot el que
es mou al comerç de la ciu-
tat”, diu Romero.
Recentment es va posar en
funcionament la targeta Bar-
celona Comerç, fruit d'un
conveni entre l'Ajuntament,
La Caixa i la Fundació Barce-
lona Comerç. Amb aquesta
iniciativa, centenars d'establi-
ments de Nou Barris oferei-
xen diferents beneficis i ser-
veis exclusius a tots els seus
clients amb l'objectiu princi-
pal de dinamitzar l'activitat
econòmica del barri. Els eixos
comercials de Nou Barris
aglutinen més de 600 establi-
ments dedicats al comerç al
detall i als serveis de tota
mena.
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NOT ÍC I E Sf
Petites mirades artístiques als conflictes
Arran del 20è aniversari de la Declaració Universal
dels Drets dels Infants, el Districte de Nou Barris va
acollir del 16 al 27 de novembre Petites mirades.
“L’art com a eina en els processos de pau”, una expo-
sició de dibuixos i fotografies resultat de la tasca de
l’entitat Creart a escoles per a nens amb discapacitat
de Palestina, dins del context de violència i vulnera-
ció dels drets humans que pateix la zona.

Canvi d’adreça de tres equipaments
L’adreça postal de la seu del Districte, de l’Oficina de
l’Habitatge i de la Biblioteca de Nou Barris, que fins
ara era carrer Doctor Pi i Molist, 133, ha canviat
aquest gener. La nova adreça de la Seu del Districte i
de l’Oficina de l’Habitatge és plaça Major de Nou Bar-
ris, 1. I la de la biblioteca, plaça Major de Nou Barris,
2. La Guàrdia Urbana i Pronoubarris mantenen l’a-
dreça postal al carrer Marie Curie.

Inscripció als cursos i tallers
Durant el mes de gener resta obert el termini per ins-
criure’s als cursos i tallers que programen els centres
cívics, casals de barri i altres equipaments públics. Els
tallers comprenen una àmplia oferta de propostes:
n’hi ha de tipus artístic, de salut, d’esports, musi-
cals... Els terminis i horaris d’inscripció varien segons
cada equipament. Cal consultar-los a cada centre. In-
formació: www.bcn.cat/noubarris

Concurs Literari Nou Barris
Aquest mes s’obre una nova convocatòria del Concurs
Literari Nou Barris, que organitza el Districte des del
centre cívic Torre Llobeta. El certamen s’adreça a per-
sones més grans de 16 anys. La data límit d’admissió
dels treballs serà el dia 20 de març. El lliurament de
premis es farà al centre cívic Torre Llobeta el dissabte
24 d’abril. Més informació: centre cívic Torre Llobeta
(carrer Santa Fe, 2 bis. T. 93 358 56 14).

L’alcalde, Jordi Hereu, amb unes veïnes el dia de la inauguració.

La Biblioteca Zona Nord acull els primers usuaris
Alexandra Rubio

Infants, adults, gent gran i
joves van assistir a l’acte

d’inauguració de la biblioteca
al final de novembre passat.
L’alcalde, Jordi Hereu, que va
presidir la inauguració amb la
regidora del Districte de Nou
Barris, Carmen Andrés, va re-
marcar que “la implantació
del metro lleuger, la millora
de les infraestructures i la Bi-
blioteca Zona Nord són exem-
ples de com s’ha impulsat la

connexió de Nou Barris amb
el centre de la ciutat”. L’edifici,
projectat per l’arquitecte Ra-
fael Perera y Leoz i situat da-
vant de l’estació de trens de
Torre Baró, està dividit en
dues plantes que ofereixen al
públic un espai ampli per gau-
dir de la cultura. L’equipa-
ment no té barreres arquitec-
tòniques i serveix com a
edifici de pas que comunica
amb l’ambulatori del districte.
La planta baixa recull les àrees

de llengües, cinema, música,
geografia, còmics, premsa,
com també una zona infantil i
un espai polivalent. D’altra
banda, les seccions de filoso-
fia i religions, història i socie-
tat i les sales de multimèdia i
suport es concentren a la pri-
mera planta. La biblioteca in-
clou els serveis d’informació i
préstec, accés a Internet, visi-
tes guiades, activitats escolars
i sessions per a la difusió de la
lectura.

El districte de Nou
barris ofereix una
oferta comercial de
qualitat gràcies als
seus comerços de
proximitat. Hi ha
quatre eixos comer-
cials: passeig
Verdum,passeig
Fabra i Puig,Via
Júlia i el carrer
Doctor Pi i Molist

Activitat de promoció del comerç de proximitat.

Comerç de proximitat,
comerç de qualitat

El comerç és elmotor
de la promoció
econòmica a Nou
Barris
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TR AN SPORT S

Jordi Miró

És una nova línia amb més
parades, més interconne-

xió i que afavoreix la comuni-
cació entre els barris de la
zona nord del districte de
Nou Barris. La nova línia 83
d’autobús ha començat a fun-
cionar aquest gener de 2010
amb l’objectiu de millorar
substancialment la mobilitat
entre els habitants. I ho fa
amb un nou recorregut que
uneix els trajectes de les anti-
gues línies 83 i 159 per do-
nar-li un espai d'acció unitari
que, a més, el fa arribar fins a
Vallbona amb un punt de dis-
tribució entre els tres barris
situat a la rotonda de l'avin-

guda Vallbona, a Torre Baró.
Amb aquesta nova línia es
millora també la comunicació
amb alguns equipaments del
districte, com el Centre d’A-
tenció Primària (CAP), els

mercats, la biblioteca, el cen-
tre cívic, el casal de barri, el
centre d’activitats, els camps
de futbol... És a dir, afavoreix
que els veïns a facin servir
més aquests equipaments pel

fet de tenir un desplaçament
més fàcil. A més, facilita l’ac-
cés a l’intercanvi amb altres
mitjans de transport públic
de la ciutat, com el metro o el
tren. Els vehicles utilitzats
seran minibusos, que són els
que s’adapten més bé a les ca-
racterístiques topogràfiques
de la zona.
Les primeres i darreres sorti-
des de Rasos de Peguera,
avinguda d’Escolapi Càncer i
passeig de la Pineda seran en-
tre les 17 i les 23 h, i la fre-
qüència de pas serà al voltant
de 30 minuts, en funció de la
franja horària i del dia de la
setmana que sigui. Per al nou
recorregut, ha calgut revisar
el sentit dels carrers, cosa
que ha permès, alhora, gua-
nyar millor mobilitat per al
cotxe, més seguretat viària i
més places d’aparcament.

La nova línia de bus
acosta equipaments
com els mercats, el
CAP o la biblioteca

La nova línia, en funcionament des de l’1 de
gener, fusiona els recorreguts de les
antigues 83 i 159 i dónamés cohesió als
barris de la Zona nord

Interior d’un dels autobusos que dóna servei a aquesta línia.

El renovat bus 83 inicia el recorregut
per Ciutat Meridiana i Vallbona

Els jardins són per a molta gent com un tros
del paradís, i encara ho poden ser ambmés

motiu si fan goig i estan ben cuidats. El Juan
González és enginyer agrònom i fa més de cinc
anys que va obrir el seu negoci de manteni-
ment i construcció de jardins. Podem explicar-li
com és el jardí dels nostres somnis i ell, gràcies
al seu coneixement de l’ofici, s’encarregarà de
dissenyar-lo i fer-lo realitat. També podem dei-
xar a les seves mans el manteniment i despreo-
cupar-nos de totes les tasques que comporta:

reg, poda, replantament... Entre els seus clients
hi ha tant particulars com empreses. L’establi-
ment del carrer Font d’en Canyelles funciona
també com a floristeria i el porta amb la seva
dona, la Rosario Carmona. Hi venen flors i
plantes, d’interior i d’exterior, i fan rams de nú-
via. Tenen també dos quioscos de floristeria,
un a la Via Júlia i l’altre aMontbau.

C. Font d’en Canyelles, 129
Telèfon: 93 353 32 06 / 616 83 30 71

E L TAULE L L

El jardí dels nostres somnis fet realitat

Fan construcció i manteniment de jardins.

Joan Anton Font

S ERVE I PÚBL IC

Redacció
Els contenidors de recollida de residus s’estan reno-
vant i aviat hauran arribat a tots els districtes. Molts
veïns i veïnes ja han comprovat que n’hi ha un de nou,
amb la tapa de color marró. És el contenidor per a la
recollida selectiva dematèria orgànica, la qual a partir
d’ara es farà a tota la ciutat.
L’ ampliació de la recollida orgànica al conjunt de Bar-
celona és la gran novetat de la contracta de neteja
2009-2017, en funcionament des del novembre. Al
contenidormarró, s’hi ha de dipositar restes de fruita,
verdura, carn, peix, closques d’ou, demarisc i de fruits
secs, marro del cafè, restes de plantes i herbes o taps
de suro, entre d’altres restes orgàniques.
Per tal de facilitar el reciclatge orgànic als ciutadans i
ciutadanes i de resoldre’n els dubtes, l’Ajuntament ha
posat enmarxa uns punts d’informació a tots els dis-
trictes, els quals estaran oberts fins al 27 de febrer. En
aquests punts, els veïns i veïnes rebran gratuïtament
un cubell per a dipositar la brossa orgànica, un recep-
tari de cuina i uns imants per al frigorífic.

Punts informatius sobre la recollida orgànica:
Ciutat Vella
Seu del Districte. Plaça Bonsuccés, 3
Eixample
Mercat de la Concepció. C. Aragó, 313
Sants-Montjuïc
Seu del Districte. C. de la Creu Coberta, 104
Les Corts
Oficina d’Atenció al Ciutadà. Plaça Comas, 18
Sarrià-Sant Gervasi
ConsellMunicipal del Districte.
Plaça Consell de la Vila, 7, baixos
Gràcia
Oficina d’Atenció al Ciutadà. Plaça de la Vila, 2
Horta-Guinardó
Seu del Districte. Ronda del Guinardó, 49
NouBarris
Seu del Districte. PlaçaMajor deNou Barris, 1
Sant Andreu
Centre Cultural Can Fabra. C. Segre, 24
SantMartí.
Plaça Valentí Almirall, 1, baixos

Informació sobre la
recollida orgànica
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MULT IMÈDI A

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
Centre cívic Can Basté
Pg. Fabra i Puig, 274

PUBLICACIONS

Nou Barris de prop
Publicació periòdica sobre les activitats
culturals dels barris del Districte.
Tel. 93 291 68 35

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

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

INTERNET

Web d'obres

El nou web d'obres ofereix informació
actualitzada setmanalment de totes les
obres que s'estiguin fent a Barcelona, i
inclou una bústia per atendre les consul-
tes, les queixes i els suggeriments de la
ciutadania.
www.bcn.cat/diagonal

Web de la Diagonal

El web de la Diagonal es renova amb
més continguts, vídeos i un nou bloc on
pots dir la teva sobre el procés de trans-
formació d'una de les principals vies de
la ciutat.
www.bcn.cat/diagonal

wPOL I E SPORT IU

Pere S.Paredes

El 29 de novembre passat, un mi-
ler de ciclistes van prendre part

en la XIX edició de la Pedalada Popu-
lar Mountain Bike de Collserola-Nou
Barris, on gaudiren d’una matinal es-
portiva en plena naturalesa, però
sense participar en cap tipus de com-
petició, durant els 30 quilòmetres de
què es componia el recorregut.
L’organització, en aquesta ocasió i
com cada any, va tancar les inscrip-
cions dels participants en arribar al
miler, i va donar el tret de sortida a
una jornada lúdica en la qual els par-
ticipants només havien de gaudir de
la muntanya, de l’esport i de les amis-
tats, sense que importés en cap mo-
ment el cronòmetre o la competició.
Aquest any, però, a diferència d’al-
tres edicions, l’organització va pro-
posar a tots els participants un nou
sistema de sortida. Cada quart
d’hora havien de sortir 250 partici-
pants.
El resultat va ser del tot satisfacto-
ri, tant per als organitzadors com
per als participants, i també per a la
resta dels usuaris del pulmó de Bar-
celona, que van veure com en cap
moment no hi havia cap tipus de
gentada enlloc, cosa que va facilitar

una jornada tranquil·la per gaudir
de la naturalesa.
Aquesta pedalada popular en bicicle-
ta de muntanya per la serra de Coll-
serola ha estat organitzada pel Club
Esportiu Bicisport, amb la col·labora-
ció del Districte de Nou Barris.
L’organització creu que aquest tipus

de jornades esportives és la millor
acció que es pot fer perquè tothom
es pugui conscienciar del que és la
natura, a més de conèixer els itinera-
ris que hi ha a Collserola i la compa-
nyonia que regna entre els partici-
pants. Els únics premis que es
reparteixen a l’arribada dels ciclistes
són la rebuda del participant més

jove i el de més edat.
A l’arribada, el miler de participants
varen rebre la sorpresa de veure en
acció Cèsar Cañas, campió del món
de bike-trial, que va fer les delícies de
tots els aficionats a la bicicleta amb
figures impossibles.
Per fer més suportable el recorregut
d’aquests 30 quilòmetres, l’organit-
zació havia establert fins a tres zones
d'avituallament, on va repartir coca,
aigua, begudes isotòniques, mosca-
tell i fruita.
El club Esportiu Bicisport, a més a
més de muntar aquesta pedalada
també organitza sortides i rutes,
amb diferents nivells de dificultat,
per a tots els interessats en el món
de la bicicleta de muntanya.

Més informació:
Club Esportiu Bicisport
Telèfon: 93 340 44 80
bicisport@bicisport.es

En aquesta edició del
2009, l’organització va
instaurar un nou sistema
de sortida, el qual va
resultar tot un èxit per a
la correcta fluïdesa dels
corredors que hi van
prendre part

La jornada volia
potenciar el gaudi
de la natura i dels
companys

Sortida d’un dels grups participants a la pedalada.

La pedalada popular de Collserola
aplega un miler de ciclistes

Pere S.Paredes

El dissabte 28 de novembre es
va presentar oficialment la

Penya Espanyolista 9 Barris, la
qual en poc més de sis mesos ha
aconseguit arribar a ajuntar més
de 120 socis seguidors del equip
català blanc-i-blau.
L’acte inaugural, que va comptar
amb la presència d’una vuitantena
de persones, va ser encapçalat pel
president de la penya, Alberto Fe-

rrero, al qual va acompanyar una
nombrosa representació de les
penyes periques: Premià, Tor-
redembarra, Col·lectiu Desgavell,
Bellvitge, Prosperitat, Pericos Mo-
teros, Vila de Gràcia i Guinardó.
En representació del RCD Espa-
nyol van assistir a l’acte el conse-
ller José Luis Morlanes; el presi-
dent de la Federació Catalana de
Penyes, Alberto Ariza; el respon-
sable de les Penyes del Club, Jau-

me Martínez, i l’exjugador blanc-
i-blau Iñaki Pérez.
Per la seva part, Faustino Martín
i José Luis Díaz van assistir-hi
com a representants del Districte
de Nou Barris.

Més informació:
www.pe9barris.org
www.pe9barris.com
Telèfon: 653 647 619

Nova penya perica Nou Barris
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Des de quan col·labora amb l’Ideal
d’en Clavé?
Ja fa vint-i-quatre anys, perquè hi vaig
entrar el 1986 com a vocal i ara en sóc
la secretària.
I ensenyant sardanes?
Des del 1981. Els meus inicis foren al
col·legi Sant Lluís, on estudiaven els
meus fills, i després aquí, a l’entitat.
Com li va sorgir aquesta inquie-
tud?
Arran del Congrés de Cultura Catalana
de 1976-77 va néixer la campanya esco-
lar “País a l’escola”. Com que era una
cosa que m’agradava, m’hi vaig incorpo-
rar per ensenyar la mainada a ballar sar-
danes, a diferents col·legis, tant públics
com privats. Ara, després de tots
aquests anys, ja ha ensenyat als fills dels
meus primers alumnes a ballar-les .
I a l’Ideal?
El començament va ser amb adults i al-
guns nois i noies que sobresortien a les
escoles i volien continuar. Així va sorgir
la colla sardanista Amical, que va debu-

tar el 1988 i amb la qual, entre altres
competicions, arribàrem a participar en
el campionat de Catalunya.
Comva continuar?
Després, el 1995 creàrem la colla juvenil
Roquetes amb joves que venien a
aprendre a ballar al centre, així com els
provinents de les escoles, com els de
l’escola Elisenda de Montcada de Ciutat
Meridiana.
I amb l’altra colla que...?
Vàrem treballar dos o tres anys en pa-
ral·lel, una era categoria de grans i l’altra
juvenil. Finalment, el 1999, va néixer la
colla infantil Nap-Buf, que és la que te-
nim actualment; bé, només en tenim
aquesta, d’infantil.
Com?
Coses que passen. Avui les criatures
tenen moltes coses a fer, hi ha un
ventall de distraccions; a més, si les
famílies no s’impliquen i els porten
als assajos... I això que és una cosa
molt bonica: anàvem a competir a
molts pobles, anàvem per gairebé tot
Catalunya, amb algunes actuacions a
Andorra i la Catalunya Nord.
Només a Catalunya?
Amb la colla Amical anàrem també a
Galícia, Mallorca, Menorca, Marsella,

Ceret, etc. Amb la Roquetes no sortí-
rem de Catalunya, i amb la “Nap-Buf “
acudirem a trobades infantils a la Cata-
lunya Nord.
Han guanyat algun premi?
El primer premi del campionat de Bar-
celona ciutat i aquest any competim en
el de Barcelona i comarques, perquè s’hi
han afegit més ciutats com ara Sitges,
Mataró, Sabadell, Tarrassa... i això ens
fa treballar més.

Què va significar el premi?
Molta il·lusió i un al·licient per conti-
nuar.
Només fan sardanes?
Ara també fem danses catalanes i ball
de bastons, tant a les escoles com al
nostre local.
Com ens podem apuntar per
aprendre a ballar sardanes?
Cal posar-se en contacte amb l’entitat

qualsevol dimarts a partir de les set de
la tarda.
Què aporten les sardanes?
A part que representa mantenir una
tradició molt nostra, per a la mainada
va molt bé, perquè es treballa la laterali-
tat –en la sardana té molta importància
la dreta i la esquerra. Aporta el ritme de
la dansa i la música. També part de ma-
temàtiques, perquè es compta i es re-
parteix. I finalment un exercici físic. A
més a més, fomenta la companyonia i
l’amistat.
Tenen algun projecte de futur?
La celebració del nostre 50è aniversari,
que començarà el propermes de febrer.
Ens pot avançar algun acte?
El dia 21 de febrer, com a tret sortida
d’aquesta celebració, es farà el pregó al
parc de la Guineueta. El 14 de març, a
l’Auditori de Barcelona hi haurà un
concert amb la Banda Simfònica de
Roquetes i la cobla Principal de la Bis-
bal. El 29 de maig, dins dels actes de
la Festa Major, una trobada de bandes
d’arreu. El 6 de juny, al matí, a la plaça
Sóller la cloenda de la campanya “País
a l’escola”, amb la participació de prop
de 2.000 nens i nenes. I el 17 d’octu-
bre el nostre aplec.

ENTR EV I S TA Núria Suriñach, secretària de l’agrupació sardanista l’Ideal d’en Clavé de les Roquetes

Núria Suriñach, a la seu de l’Agrupació sardanista l’Ideal d’en Clavé.

Cada any, centenars de nens i nenes aprenen a

ballar sardanes de lamà de persones com la Núria

Suriñach.Fa prop de trenta anys que ensenya a

ballar sardanes les escoles del districte de Nou de

Barris i a fomentar-les des de l’Agrupació

sardanista l’Ideal d’en Clavé de les Roquetes

“El 1999,va néixer la colla
infantil Nap-Buf,que és la
que tenim actualment”

“Ara, després de tots
aquests anys, ja començo
a ensenyar els fills dels
meus primers alumnes”

Josep Maria
Contel


