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Han format part del paisatge
urbà de la ciutat durant les da-
rreres dècades d’història. Han
donat un gran servei i una aten-
ció personalitzada i propera, de
vegades inexistent a les grans su-
perfícies. I ara molts establiments
emblemàtics de la ciutat estan en
perill de desaparèixer per diver-
ses raons, com la inviabilitat del
seu negoci, la manca de successió
o l’augment dels lloguers dels lo-
cals a causa de la fi de la moratò-
ria de la Llei d’Arrendaments Ur-
bans (LAU) a finals d’any.

Per tal de capgirar aquesta si-
tuació, el govern municipal va
presentar fa dies una bateria de
mesures amb l’objectiu de “prote-

gir i promocionar” aquests esta-
bliments antics. Entre d’altres,
s’ha elaborat un llistat de comer-
ços emblemàtics de la ciutat –el
consistori calcula que n’hi ha uns
400, vuit d’ells a Nou Barris– per
part d’una comissió especial i s’han
suspès provisionalment les llicèn-
cies d’obres i d’activitat per impe-
dir actuacions que puguin trans-
formar aquests locals o desman-
tellar la seva activitat. “El Pla vol ga-
rantir la conservació patrimonial
i seu el valor comercial”, explica
Raimond Blasi, regidor de Co-
merç, Consum i Mercats.

UN PLA INSUFICIENT?
Per a l’Associació Establiments
Emblemàtics aquesta mesura de
govern “no soluciona res”, se-
gons explica a Línia Nou Barris
Josep M. Roig, secretari de l’as-
sociació. “Portem tres anys de-

nunciant la situació dels nostres
comerços i el partit de govern ha
passat del tema fins ara, quan la
pressió mediàtica és més intensa”,
afegeix Roig, que posa en valor l’e-
xistència d’aquests tipus d’esta-
bliments històrics.

Des d’Establiments Emble-
màtics es demana a l’Ajuntament
que aquestes botigues siguin de-
clarades patrimoni de la ciutat i
asseguren que el govern muni-
cipal  “està més interessat en el
negoci de les grans marques”,
que són les que sovint ocupen els
espais que deixen els comerços
antics que han hagut de tancar,
com la Llibreria Catalònia o Jo-
guines Monforte. Però la llista
dels que estan en perill de tancar
les seves vetustes portes, com La
Esquinica o la llibreria Font de
Mimir de Nou Barris, és encara
molt més llarga.

El tancament de la memòria
» L’Ajuntament impulsa el pla per “protegir” els comerços antics de la ciutat en risc de tancar

» L’associació Establiments Emblemàtics denuncia que aquesta mesura de govern “no soluciona res” 

F. Javier Rodríguez
NOU BARRIS

REDACCIÓ4Els propietaris dels
establiments emblemàtics de la
ciutat tenen marcat aquest 2014
com l’any de la fi de la moratò-
ria de la Llei d’Arrendaments Ur-
bans (LAU), que dispara els llo-
guers d’aquests comerços. Molts
d’ells no poden fer front a les no-
ves tarifes que imposen els pro-
pietaris dels locals i es troben en
risc de tancament.

La Llei 29/1994, de 24 de no-
vembre, d’Arrendaments Ur-
bans, permet extingir de cop
tots els contractes de lloguer de
locals comercials signats abans
de l’any 1994. Aquesta llei, però,
va introduir una moratòria de

vint anys perquè tots els locals
llogats abans del 1985 mantin-
guessin la renda antiga. El temps
s’esgota i el degoteig de comer-
ços històrics que corren perill o
estan tancant no té aturador. 

L’alarma social i la pressió
dels comerciants està obligant
l’Ajuntament a treballar per tal
de frenar el desastre. Tanma-
teix, la problemàtica d’aquests
comerços, a banda de la llei d’a-
rrendaments, és també sovint la
manca de successió o la invia-
bilitat del negoci. Uns elements
que posen en perill la història
comercial i la memòria de la
ciutat de Barcelona.

Any 2015: la fi de la
moratòria de la LAU

Molts comerços antics de la ciutat podrien patir el mateix destí que Joguines Monforte, que va tancar el passat gener. Foto: F. Javier Rodríguez
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La zona coneguda com les Vi-
viendas del Gobernador comp-
ta des del passat dissabte 1 de
març amb una nova àrea de jocs
infantils i pistes de petanca. Amb
la inauguració d’aquests equi-
paments s’ha posat punt final a
la remodelació d’aquesta àrea
de Nou Barris, després de 20
anys. Es tracta de la urbanització
de la zona verda delimitada per
la Via Favència i els carrers de
Marín, Batllori i Almansa.

Aquestes actuacions, que han
estat les últimes que s’han fet a la
zona i han abastat uns 1.000
metres quadrats de superfície,
han comptat amb un pressupost
de 200.000 euros. Han consistit
en una nova pavimentació,  nova
xarxa de reg i de clavegueram i
nou enllumenat i mobiliari urbà.
També s’ha plantat nou arbrat i,
per petició dels veïns, s’han ins-

tal·lat jocs infantils, i un espai per
jugar a petanca.

Segons la regidora del Dis-
tricte de Nou Barris, Irma Rog-
noni, amb aquestes actuacions fi-
nalitza el procés de remodelació
de les Viviendas del Goberna-

dor, “un clar  exemple d’actua-
ció duta a terme amb la col·la-
boració de les diverses adminis-
tracions”, del qual diu estar molt
satisfeta “per com ha quedat
aquest espai”, ja que “dota
aquesta zona de nous serveis i
millora la qualitat de vida dels
veïns d’aquesta zona”.

Aquesta actuació s’engloba
dins del projecte d’obres que es
van realitzar durant l’any 2006
per a la remodelació d’aquesta
zona i que va consistir en la ur-
banització del carrer Góngora i
dels espais públics interiors. Ara
s’ha urbanitzat l’espai que que-
dava pendent i que inclou la vo-
rera mar de Góngora, entre el ca-
rrer d’Almansa i el passatge de
Verdum i l’últim tram d’aquest
passatge comprès entre el carrer
Marín i la Via Favència.

La nova pavimentació s’ha fet
amb llambordes de formigó pre-
fabricat tipus “Nou Barris” de co-
lor vermell de forma rectangular.
També s’ha il·luminat el carrer de
Góngora, amb la instal·lació de
dos fanals, i se n’ha col·locat un
altre més al tram en ziga-zaga del
passatge de Verdum. Pel que fa
a l’arbrat, al carrer de Góngora
s’han plantat 5 unitats de Xi-
cranda i al passatge 3 unitats de
Xicranda i 11 unitats del xiprer
d’Itàlia, a banda d’un sistema de
reg per degoteig.

Acaba una remodelació històrica
» La finalització de les obres a les ‘Viviendas del Gobernador’ acaba amb dos nous equipaments
» Un parc infantil i una àrea per jugar a petanca formen part de l’última fase d’actuacions a la zona

Redacció
NOU BARRIS

URBANISME4 La zona que ara
s’ha remodelat i coneguda com
les Viviendas del Gobernadores
van construir els anys 50, de ma-
nera accelerada i en temps rè-
cord. Entre el 1952 i el 1955 es
van edificar diversos edificis com
una  iniciativa del governador ci-
vil Acedo Colunga per allotjar de
manera provisional barraquistes.

L’any 1990, un conveni entre
el Ministeri de Foment, la Ge-
neralitat de Catalunya i l’Ajun-

tament va acordar la remodela-
ció per les pèssimes condicions
en què es trobaven els habitatges.
Les obres van començar el 1992
i han consistit en la substitució de
868 habitatges (41 blocs) i 77 lo-
cals per 633 habitatges de pro-
tecció nous (17 blocs), 53 locals
comercials, 6 locals destinats a
equipaments, 967 places d’a-
parcaments i noves zones verdes.
La inversió total ha estat de més
de 70 milions d’euros.

Una zona canviant

Les actuacions han
abastat una zona
verda de 1.000 

metres quadrats 
de superfície

Imatges de la inauguració dels nous espais a les Viviendas del Gobernador. Fotos: Districte de Nou Barris

Inversió | Projecte gestionat per l’Incasòl
La remodelació d’aquesta zona és una actuació urbanística gestionada per
l’Institut Català del Sòl (Incasòl). Aquest organisme ha estat qui ha fet una

major inversió en el projecte, amb 60,07 milions d’euros, mentre que 
l’Ajuntament també ha invertit 10,5 milions d’euros en la urbanització .
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Actualitat a la xarxa

Un diari plural Un diari participatiu

@jaipcat: Dia de la "dona treballadora"?
Menys "dies" i més polítiques actives per
garantir igualtat real entre homes i dones,
aquí i arreu del món!

@JaumeBarbera: S’ha parlat de pobresa.
Alguns vam proposar, fa dos anys, que es
fes pagar als bancs un 10% sobre beneficis
durant un segle per danys.

@perearagones: Sembla que Margallo
aquest cap de setmana ha vist Star Trek.
Preparem-nos per la metàfora quan vegi
Juego de Tronos.

Josep Pla va escriure una sèrie de
4 llibres titulats Homenots des-
crivint 60 personatges masculins
d’una certa rellevància en el món
de les lletres, l’arquitectura, pin-
tors, polítics i algun metge. Definí
homenot així: “Per mi, homenot
és un tipus singular, insòlit, una
persona que s’ha significat, en
qualsevol activitat, d’una manera
remarcable”. Fent servir la ter-
minologia pladiana sembla que
Donasses també es pot aplicar
per posar en relleu els fets, vida i
miracles de dones que han ac-
tuat, treballat i servit per fer el
nostre país més bonic, just, igua-
litari i culte. 

És relativament fàcil trobar
dones en el món de les arts o de
l’escriptura amb un alt reconei-
xement social. El que ja és més di-
fícil és trobar- les en el món de les
ciències, de la política o dels ne-
gocis. No diguem en el món ca-
solà en què han quedat en el més
absolut anonimat per ser parido-
res i criadores de fills, per ser cui-
dadores i administradores de la
casa conjuminat, en l’actualitat,
amb la feina fora de casa. 

Qui en parla d’aquestes do-
nes? Donasses, sense més distin-
ció que han fet totes elles, en la
dedicació sense límits a una es-
pecialitat, tant si és professional
com familiar. Marta Pessarro-
dona ha escrit Donasses, en prin-
cipi 22 donasses, amb voluntat
de fer més entregues. Per ara, po-
ques són científiques, empresà-
ries o polítiques, la majoria són
gent “de lletres”. Esperem que la
Marta ho tingui en compte i afe-
geixi donasses amb altres espe-
cialitats, com les casolanes. Se-
gur que ho farà.

4Donasses
per Jordi Lleal

I no ha calgut ni arribar al par-
tit del Bernabéu, tan sols en
una tarda fatídica al camp d’un
equip que lluitarà per mante-
nir-se, ja n’hi ha hagut prou. Es
veia venir que el Barça derivava
cap a un estat similar al de l’any
passat a aquestes alçades, quan
vam perdre Champions i Copa
i si no arriba a ser per l’enorme
renda que teníem, també hau-
ríem perdut la Lliga. 

Els jugadors saben el que va
succeir i haurien de saber què
fer per no repetir-ho, però sem-
bla que l’aburgesament que pa-
teixen des de fa temps pesa
més que cap altra cosa. La nar-
ració del partit  contra els cas-
tellans parla d’un conjunt
desganat, sense rumb, que es
consumeix en la seva pròpia in-
operància. Els adjectius que de-
finirien l’actuació a l’estadi del
Valladolid són tots de caràcter
pejoratiu. Els locals, que s'hi ju-
gaven la vida, van demostrar
tot allò que els blaugranes no
van ni intentar: solidaritat, en-
trega, intensitat, confiança. 

Els que parlaven fa temps
de fi de cicle, tenen a partir d’a-
quest moment tot el terreny
adobat. I el tenen gràcies, o per
culpa, d’uns jugadors que van
perpetrar un suïcidi col·lectiu.
Un suïcidi que ja s’intuïa feia
dies. En aquests moments, el
Barcelona és un equip sense
idees, sense entrenador, sense
líder (amb Messi i Neymar ab-
sents), i futbolísticament molt
fràgil. No vull ni imaginar-me,
tal com ja apuntava la setmana
passada, l’hora dels partits
‘top’. Una hora que, de fet, és
ben a prop. 

És inadmissible que, preci-
sament ara, aquests futbolistes
decideixin deixar-se anar. Sóc
conscient que en el futbol tots
els cicles s’acaben, i normal-
ment de mala manera, però
aquest fa la impressió que pot
acabar d’un mode vergonyant.
Perquè això és el que la majo-
ria de barcelonistes vam sentir
en veure el patètic partit contra
el feble Valladolid: vergonya
col·lectiva. 

#CuentosDeMargallo#DiaDones

4Dimiteix de la Lliga
per Sergi Villena

#ProuPobresa

Recentment, la Comissió de Sa-
nitat i Serveis Socials del Con-
grés de Diputats de Madrid ha
aprovat la modificació de la llei
del 2007 de defensa dels consu-
midors i usuaris que permet fer-
la més impositiva pel que fa al
castellà. És a dir, que si no en te-
níem prou amb les últimes sen-
tències del TSJC –que imposen
que un 25% dels continguts a les
escoles catalanes es facin en cas-
tellà–, ara es rebla el clau i la re-
pressió lingüística contra el
català agafa forma. És brutal
constatar que en un tema tan
sensible com la llengua es pre-
tengui fer un pas enrere de més
de 30 anys: això és completa-
ment injust i intolerable.

En aquest sentit, en aplica-
ció d’aquesta legislació anticata-
lana, els empresaris de casa
nostra estaran obligats a facili-
tar les informacions sobre les
característiques del contracte,
econòmiques i jurídiques, en
castellà. En els contractes a dis-
tància, tot i que també es podran
fer en una altra llengua, estaran
obligats a fer-ne còpia també en
castellà. Mentre el català serà
opcional o segons esculli el con-
sumidor, la versió en castellà
serà obligatòria, vulguin o no
vulguin les parts. És a dir, la dis-
ponibilitat lingüística deixa d’e-
xistir. Aquesta mateixa obligació
serà per als contractes celebrats

fora de l’establiment. Més enllà
d’aquestes novetats, les empre-
ses també estaran obligades a
fer l’etiquetatge dels productes i
les garanties en castellà. Segons
aquesta llei, el català, en tots dos
casos, es considerarà només op-
cional. No hi ha dubte que
aquest paquet legislatiu posa en
dubte l’Estatut i la llei de nor-
malització lingüística; però és
que, a més a més, amb això es
demostra que la radical recen-
tralització autoritària que porta
a terme l’executiu espanyol im-
plica una autèntica minorització
de la nostra llengua catalana.

Davant d’aquestes atzaga-
iades espanyolistes es constata
que aquest tractament lingüístic
impositiu per part dels partits
nacionalistes espanyols és inèdit
a la resta de la Unió Europea. No
hi ha cap altre precedent d’un
estat europeu amb una llengua
de les dimensions del català que
faci aquesta política impositiva
d’una altra llengua i, per contra,
no garanteixi la presència d’una
llengua com el català en àmbits
com els contractes, els precon-
tractes, l’etiquetatge o les garan-
ties dels productes. És indubtable
que si volem salvar el català del
seu lent procés de precarització i
de “llatinització” ens hem de fer
respectar; i això només serà pos-
sible si som mestres del nostre
esdevenidor col·lectiu.

per Josep Loste

4Precarització i llatinització
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Ja hi ha data. La Torre del Baró
s’obrirà al públic a finals de l’es-
tiu un cop enllestides les obres de
rehabilitació per ubicar-hi un
Punt d'Informació del Parc de
Collserola i una exposició histò-
rica sobre aquest edifici catalogat,
a més de condicionar-se l’espai
per fer-lo accessible.

Fa pocs dies ha començat la
rehabilitació de les seves dues
plantes baixes, on s’ubicarà el
punt d'informació, l’exposició i
els lavabos. A més, els treballs
permetran que es pugui accedir
a la terrassa-mirador, des d’on es
podrà gaudir d'una vista de 360
graus sobre la ciutat.

L'edifici està situat just a l'i-
nici dels 21 quilòmetres de reco-
rregut que tindrà el passeig Mi-
rador de les Aigües en el vessant

barceloní de la serra de Collse-
rola. En un futur, la Torre del
Baró formarà part, de fet, de la
Ronda Verda de Barcelona.

“Quan estigui enllestit el
camí, la Torre del Baró serà un
dels punts clau en aquest passeig
de 60 quilòmetres que voreja la
ciutat”, explica la regidora del dis-
tricte, Irma Rognoni, que detalla
que a la planta baixa de la casa

“es crearà un espai diàfan amb
portes corredisses per separar
l'espai en àmbits tancats” i fer-lo
polivalent a diversos usos. A
més, als voltants de l'edifici està
previst que s'hi puguin desenvo-
lupar activitats de les entitats i as-
sociacions del barri. 

Les obres duraran uns quatre
mesos i compten amb un pres-
supost de 542.000 euros.

La Torre del Baró s’obrirà al públic. Foto: Ajuntament

La Torre del Baró s’obrirà
al públic a finals de l’estiu

» Comencen les obres de rehabilitació de les dues plantes baixes
» Acollirà un Punt d’Informació del Parc de Collserola i una exposició

Els desnonaments segueixen
castigant el districte

SOCIETAT4La crisi continua col-
pejant Nou Barris de moltes ma-
neres diferents. Atur i desnona-
ments són, però, els problemes
més preocupants. I en el segon
cas, setmana rere setmana se
succeeixen.

Sense anar més lluny, i se-
gons informen l’Associació de
Veïns de Ciutat Meridiana, 15M
Nou Barris, l’Associació 500x20
i Nou Barris Cabrejada Diu Prou,
demà dimecres 19 de març està
previst un nou desnonament a

l’avinguda Rasos de Peguera. És
per això que ja s’ha convocat una
manifestació per intentar-lo atu-
rar. Tanmateix, aquest no és l’ú-
nic desnonament previst per
demà. I és que, segons les ma-
teixes associacions, n’hi ha un al-
tre de programat al carrer Casals
Cubero, al barri de Verdum.

Segons detalla l’Associació
de Veïns de Ciutat Meridiana, en
els últims dies s’han succeït altres
desnonaments a la zona nord del
districte, la més castigada.

CULTURA4És la primera de tot
l’estat. Ramon Escalé, director
del cor Barcelona Messengers
Gospel, segon finalista del con-
curs Oh happy day! de TV3, ha
inaugurat fa pocs dies a Nou Ba-
rris el centre Messengers Gospel
College (Artesania, 102), la pri-
mera escola de gospel d’Espan-
ya.

“Després de més de 10 anys
impartint tallers, masterclass,
cursos regulars i intensius al
voltant del gospel, sentíem la ne-

cessitat de crear un projecte
educatiu molt més gran, avalat
per tots aquests anys d'expe-
riència i aprenentatge, i associats
amb institucions de gospel a
nivell Europeu (British Gospel
Arts) i Internacional (GTM Mi-
nistries)”, expliquen els impul-
sors del projecte a la seva pàgi-
na web.

Segons detallen, Messen-
gers Gospel College és una es-
cola amb un pla d'estudis molt
elaborat que pretén donar ca-

buda a tot tipus de necessitats i
alumnat; dels més petits als
més grans i des de cantaires
principiants o sense experiència
fins a aquells que tenen aspira-
cions més professionals.

Després d'una Jornada de
Portes Obertes “més que exito-
sa” i passades les proves de ni-
vell, les classes ja han començat.
Ho van fer dissabte passat amb
uns 50 alumnes. I és que l’escola
només impartirà els cursos en
dissabtes i diumenges.

Redacció
NOU BARRIS

Protesta en contra d’un desnonament. Foto: AAVV Ciutat Meridiana

La primera escola de gospel

Educació | 50 anys de l’Escola Infantil Magnòlia
L’Escola Infantil Magnòlia, situada al carrer Emili Roca, arriba enguany als

50 anys d’història. Amb motiu d’aquesta efemèride, l’escola ha organitzat
diverses activitats per celebrar-ho com cal amb tota la comunitat educativa

del centre, els pares i mares i els veïns i veïnes de la zona.
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Carmen Andrés vol fer de BCN
la “capital del benestar”

POLÍTICA4La candidatura de
Carmen Andrés a les primàries
del PSC de Barcelona ja és oficial
i l’actual presidenta del Consell
Municipal del Districte de Nou
Barris ja ha començat la seva
campanya sota el lema Barcelo-
na, capital del benestar.

La socialista de Nou Barris
aposta per quatre grans eixos
amb els quals creu que “Barce-
lona pot donar el gran gir a l’es-

querra de la mà dels ciutadans i
ciutadanes que l’han fet gran”.
En concret, la Barcelona del
progrés social, del motor d’ocu-
pació, de la vida saludable i amb
més democràcia.

Entre les seves propostes
destaquen la de fer de l’educació
un fonament de la igualtat d’o-
portunitats i fomentar l’ocupa-
ció amb condicions laborals dig-
nes, especialment per als joves.

Ahir es va obrir la primera con-
vocatòria per sol·licitar ajuts a la
rehabilitació d’habitatges a la
ciutat, amb especial atenció als
barris de Turó de la Peira (Nou
Barris) i Barceloneta (Ciutat Ve-
lla). A més, hi ha una convoca-
tòria específica per als barris de
Canyelles (Nou Barris) i Sud-oest
del Besòs (Sant Martí).

La convocatòria està dotada
amb un pressupost de 8,2 mi-
lions d’euros, dels quals 2,7 for-
men part de la convocatòria es-
pecífica per als barris de Canye-
lles i Sud-oest del Besòs, afectats
per patologies estructurals.

Totes aquelles obres de re-
habilitació que afectin l'edifici po-
den acollir-se a aquesta convo-
catòria, com ara les patologies es-
tructurals, amb especial atenció
als barris de Turó de la Peira i
Barceloneta, i la instal·lació d'as-
censors o supressió de barreres
arquitectòniques.

L'any 2013 es va incorporar
per primer cop els ajuts destinats

a millorar l'eficiència energètica.
Enguany, prenen importància i
es determinaran en funció de l'es-
talvi energètic que s'assoleixi
amb la rehabilitació que s'efectuï
a l'edifici. També es podran sol·li-
citar ajuts per a la instal·lació
d'endolls per a la càrrega de ve-
hicles elèctrics als pàrquings.

Per sol·licitar les subvencions
cal presentar, juntament amb la
sol·licitud, l'acord de comunitat
de propietaris on s'acordi l'exe-
cució de les obres, el projecte tèc-

nic, el pressupost de les obres i in-
dicar l'ocupació dels habitatges
de l'edifici, així com la llicència
d'obres. Al final de les remode-
lacions caldrà aportar el comu-
nicat final d'obres, factures i re-
buts de les obres executades.

Aquests ajuts se sol·liciten i
tramiten a les Oficines de l'Ha-
bitatge de la ciutat. Es pot con-
sultar les adreces i horari, així
com demanar cita prèvia, a la pà-
gina web d'Habitatge i al portal
digital del Consorci.

Els ajuts presten especial atenció al Turó de la Peira. Foto: Google Maps

S’obre la convocatòria d’ajuts
a la rehabilitació d’habitatges
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Els representants del comerç
barceloní i l’Ajuntament van
presentar divendres passat un
acord sobre la regulació dels ho-
raris comercials d’obertura de
les botigues de la ciutat. 

L’acord permetrà que les
botigues de Barcelona puguin
obrir tots els diumenges de ju-
liol i agost durant el matí, de 10
del matí a 2 de la tarda. La de-
cisió no només afecta els eixos
comercials i zones de la ciutat
més cèntriques i, per tant, tu-
rístiques, sinó que es farà ex-
tensible a tota la ciutat. 

Aquests dies d’obertura se
sumen als 10 marcats per la
nova normativa catalana, dels
quals l’Ajuntament n’ha triat
quatre i els ha adaptat al turis-
me de congressos i a l’afluència
de creueristes. Així, s’han fixat

el 18 de maig i el 14 de setembre,
dos dels dies més forts pel que
fa a creuers, i també el 30 de
març, data que coincideix amb
el saló Alimentària, i el 29 de
juny, coincidint amb el Dia de
l’Orgull Gai.

Les associacions comercials
que van signar l’acord –el Con-
sell de Gremis de Comerç, Ser-
veis i Turisme de Barcelona, la
Confederació de Comerç de Ca-
talunya (CCC), Pimec i la Fun-

dació Barcelona Comerç– van
mostrar la seva satisfacció per
aquesta ampliació. 

“Aquest és un acord pensat
per satisfer a tothom”, explica a
Línia Nou BarrisVicenç Gasca,
president de la Fundació Bar-
celona Comerç. Gasca afirma
que aquesta mesura va dirigida
específicament al turista que
està de trànsit a la ciutat, ja que
“no volem que la mesura afecti
la demanda interna”, conclou.

L’acord intenta aprofitar el turisme de curta estada a la ciutat. Fotos: Arxiu

Les botigues podran obrir 
els diumenges de juliol i agost

FIRA4Aquest és el segon any
que l’Eix comercial Nou Barris
posa en marxa el Comerç es
Mou, una iniciativa que convida
els botiguers del districte a sor-
tir al carrer per donar-se a co-
nèixer i oferir els seus productes. 

La iniciativa va començar a
organitzar-se l’any passat, i el
pròxim dissabte 5 d’abril, durant
tot el dia, tindrà lloc la primera
edició d’enguany d’aquesta fira
comercial a la plaça Llucmajor.

S’instal·laran a la plaça prop
de 35 carpes dels comerciants
associats de l’eix i d’altres parts
del districte de Nou Barris.
“Aquesta sortida al carrer ser-
veix perquè diferents comer-
ciants es moguin pel districte i
es donin a conèixer en un àm-
bit diferent del seu”, declara a
Línia Nou Barris Maite Fer-
nández, dinamitzadora de l’Eix
Nou Barris. 

Des de l’associació asseguren
que esperen una bona afluència
de públic a l’esdeveniment.

El comerç es 
torna a moure 
a Nou Barris

El districte compta
amb una ruta de
tapes permanent

GASTRONOMIA4Nou Barris
compta, des d’aquest mes de
març, amb la primera ruta gas-
tronòmica de Barcelona de ca-
ràcter permanent. La Pinxu-Pan-
xo se celebra cada dijous de mes,
i té lloc entre les 7 de la tarda i les
10 de la nit, quan els locals de res-
tauració ofereixen una tapa més
una beguda per 1,95 euros. 

“Està tenint molt bona aco-
llida, els locals estan cada dijous
plens de gent”, afirma a aquesta
publicació Maite Fernández, di-
namitzadora de l’Eix Nou Barris,
una associació que compta amb
diversos comerços associats que
participen en la iniciativa. 

Successos | Detenen tres individus per robar en un establiment de Nou Barris
Els Mossos d’Esquadra van detenir in fraganti tres individus per lligar i robar els propietaris d’una botiga de

Nou Barris. Els presumptes lladres van ser sorpresos per la policia quan sortien de l’establiment, i es van 
mostrar violents abans de ser detinguts. La detenció va ser possible gràcies a una trucada d’un ciutadà de 

Madrid, que va alertar sobre una possible emergència quan parlava per telèfon amb la propietària del local.

F. Javier Rodríguez
NOU BARRIS

Comerç

Denuncien censura per les
octavetes del Festival de Sopes
POLÈMICA4La Xarxa 9 Barris
Acull, formada per més de 80 en-
titats del districte, acusa l’Ajun-
tament de censura per no voler
editar les octavetes amb les quals
s’anuncia el tradicional Festival
de Sopes del Món Mundial.

Segons explica l’entitat, l’A-
juntament s’ha negat a editar les
octavetes perquè està en des-
acord amb el contingut i el logo-
tip de Nou Barris Cabrejada diu
prou!. “L’Ajuntament, amb els di-
ners municipals –que són de to-
thom–, només imprimeix el que
li agrada”, denuncia la Xarxa a la

seva pàgina web. Fonts munici-
pals han explicat a Línia Nou Ba-
rris que les octavetes “no s’ajus-
taven als criteris marcats per la Di-
recció de Comunicació” i han re-
cordat que la Xarxa rep una sub-
venció municipal i que se li ha edi-
tat cartells i carpetes.

Amb la ironia que caracterit-
za les octavetes –que finalment
ha editat la pròpia Xarxa–, el text
és crític amb el “poder econòmic
especulador i uns polítics llun-
yans de la realitat” que volen “ai-
gualir el brou amb una retallada
social darrere l’altra”.
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Nou Barris aposta pel comerç.  El
Pla estratègic de comerç pre-
sentat pel Districte, i que porta
per nom “El comerç, vertebrador
del territori”, té aquesta intenció.
Administració, comerciants i en-
titats que els agrupen treballaran
conjuntament per millorar la
competitivitat i el dinamisme
del comerç de Nou Barris.

Aquesta mesura, que es va
presentar en la darrera sessió ple-
nària del Districte, pretén im-
pulsar la creació i estructuració
dels mecanismes de diàleg i co-
ordinació permanents entre el
món del comerç i els àmbits de
participació del districte, establir
els mecanismes i la metodologia
per coordinar la planificació i l'es-
tratègia del comerç a Nou Barris,
i treballar per la promoció eco-
nòmica i la definició i revisió
dels plans d'usos del territori.

Irma Rognoni, regidora del
Districte de Nou Barris, consi-
dera que “el comerç és un ele-
ment essencial per vertebrar el

territori i una font important de
generació de riquesa i ocupació”,
i que per això es treballa per po-
tenciar aquest sector. La regido-
ra creu que al districte ja hi ha
exemples d’accions que s’estan
fent per impulsar el comerç, com

la ruta de tapes Pinxu-Panxo, que
és “un bon exemple d'aquesta di-
namització que afavorirà l'acti-
vitat comercial al districte i faci-
litarà la sostenibilitat econòmica”.

PRIMERES ACCIONS
Per garantir un major grau d’è-
xit en l’elaboració del Pla de co-
merç, s’ha treballat intensament
amb tots i cada un dels agents
comercials del districte. Així,
s’han integrat totes les aporta-
cions dels diferents eixos co-
mercials, associacions de co-
merciants, Federació de comer-

ciants i serveis de Nou Barris i as-
sociacions de concessionaris de
mercats, en el context de les di-
ferents Comissions permanents
de comerç, Consells de Promo-
ció Econòmica i Comerç, Focus
Grup i, també, a partir d’en-
questes interactives de caràcter
transversal.

La mesura de govern presen-
tada pel Districte a l’últim consell
plenari estableix les primeres ac-
cions que s’han de dur a terme
per tirar endavant aquest Pla es-
tratègic. Es tracta de sis principis
bàsics que engloben un conjunt
d’estratègies que han d’ajudar a
consolidar i millorar el comerç.
Aquests sis principis són: establir
sinergies amb altres sectors; tre-
ballar la comunicació, dinamit-
zació i promoció; fomentar la
innovació, les TIC, la formació i
la qualitat; millorar la competiti-
vitat i l’emprenedoria; fomentar
la participació ciutadana i el ves-
sant social del comerç; i integrar
l’hàbitat urbà i el comerç.

Els següents passos a realit-
zar són una planificació d’accions
i programes específics per a la
promoció econòmica del territori
i la definició d’un calendari.

Nou impuls al comerç
» El govern del Districte presenta el Pla estratègic de comerç de Nou Barris

» L’objectiu és que els diferents agents del sector treballin conjuntament per promocionar-lo

REDACCIÓ4 El 2011 va co-
mençar a la ciutat un procés d’a-
nàlisi del sector en el qual van
participar gremis, eixos, co-
mercials, associacions i experts
que havia d’acabar definint un
pla estratègic que recollís les de-
mandes, iniciatives i propostes
del sector. Fruit d’aquest treball
conjunt en va sortir la redacció
del Pla d’impuls i suport al co-
merç de Barcelona. Aquest pla
estableix quatre objectius: tenir
una oferta competitiva i diver-
sificada que sigui motor eco-
nòmic de la ciutat, disposar
d’un comerç innovador i soste-
nible, convertir-lo en un ele-
ment vertebrador i en un ele-
ment cohesionador.

Del primer objectiu, de tenir
un comerç divers que sigui mo-
tor econòmic de la ciutat, neix
ara el Pla Estratègic de Comerç
de Nou Barris, que dóna com-
pliment al desenvolupament
dels plans comercials específics
per districte i eixos.

Un treball conjunt

El Pla vol aconseguir un comerç de proximitat divers i competitiu. Fotos: Districte de Nou Barris i Mercats Bcn

El comerç és una
eina vertebradora

del territori
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La cultura, el coneixement, la
formació, la tradició, l’associa-
cionisme. Tot això és el el que ofe-
reixen i fomenten els 51 equipa-
ments que formen la Xarxa de
Centres Cívics de Barcelona i que
es distribueixen per tot el territo-
ri de la ciutat per oferir un servei
de qualitat i de proximitat.

Els Centres Cívics són equi-
paments que tenen com a objec-
tiu el desenvolupament social i cul-
tural i la promoció de la vida as-
sociativa de la ciutat. No només
com a generadors de cultura, sinó
també com a informadors i difu-
sors de l’oferta cultural del districte
i de la ciutat i donant suport a les
iniciatives culturals ciutadanes.

De fet, aquest és un dels grans
objectius de cara al futur en el qual
la Xarxa de Centres Cívics de
Barcelona està treballant: obrir els
centres a les iniciatives que neixen
del territori per enfortir el movi-
ment associatiu i crear vincles de
col·laboració. En altres paraules,
aconseguir que la relació amb la
ciutadania sigui bidireccional.

Cada un dels 51 Centres Cívics

té el seu propi catàleg d’activitats,
però tots ofereixen formació, es-
pectacles culturals (dansa, arts es-
cèniques, música, etc.), exposi-
cions i seminaris, entre moltes al-
tres. A banda d’aquests serveis, els
equipaments també disposen

d’espais per llogar i cedir a les as-
sociacions dels barris, com bucs
d’assaig, escenaris o sales d’actes.

INSCRIPCIONS MÉS SENZILLES
La Xarxa de Centre Cívics, a més,
està treballant per facilitar l’accés
dels ciutadans a l’oferta dels di-
ferents centres. Per això s’ha cre-
at un aplicatiu que permet ma-
tricular-se a tots els cursos i tallers
des de casa.

Una altra de les apostes de la
xarxa són els projectes culturals de
ciutat: aprofitar els grans esde-
veniments culturals i de coneixe-
ment de la ciutat, com ara con-
gressos, per organitzar activitats

als Centres Cívics. És el cas de la
commemoració del Tricentenari,
de la qual n’ha sortit l’exposició
L’Aposta Catalana, que arriba a
tots els districtes i que s’ha adap-
tat a la història de cada un dels ba-
rris on es pot visitar.

FOTOGRAFIAR LA CIUTAT
Un d’aquests projectes de ciutat és
Objectiu BCN, que es fa a 12 Cen-
tres Cívics i que vol oferir un re-
trat de diferents visions de la ciu-
tat. Es tracta d’un projecte de fo-
tografia documental comissariat
i coordinat per Samuel Aranda,
premi World Press Photo 2012, i
en el qual un grup de persones de
cada un dels Centres Cívics tre-
ballaran per oferir un retrat foto-
gràfic de la ciutat.

Durant els mesos que dura
Objectiu BCN (de febrer a juny de
2014), els participants rebran els
consells d’alguns dels millors fo-
tògrafs del panorama internacio-
nal, els quals faran de professors.

Les places per participar en
aquestes classes estan exhaurides
però també es faran 4 sessions
magistrals al Museu del Disseny
obertes a tothom. Les impartiran
alguns fotògrafs tan reconeguts
com Navia, David Airob o Cristi-
na García-Rodero.

La cultura, a prop de casa
» A Barcelona hi ha 51 Centres Cívics que donen un servei de proximitat a tots els districtes 

» L’oferta d’aquests equipaments inclou la formació, les arts escèniques, i el foment de la creativitat
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El projecte Objectiu
BCN fomenta la 

fotografia a la ciutat

CENTRE CÍVIC ZONA NORD4Carrer Costabona, 3 / 932562900 -
www.bcn.cat/cczonanord

CENTRE CÍVIC TORRE LLOBETA4Carrer Santa Fe, 2 / 933585614 -
bcn.cat/centrescivics

CENTRE CÍVIC CAN BASTÉ4Passeig Fabra i Puig, 274 / 934206651
- www.canbaste.com

CENTRE CÍVIC CAN VERDAGUER4Carrer Piferrer, 94 / 932768077
- www.canverdaguer.com

Centres Cívics de Nou Barris

Fotografia de Samuel Aranda per il·lustrar el projecte Obejctiu BCN i un cartell de l’oferta d’activitats dels Centres Cívics. Fotos: Centres Cívics de Barcelona 

El nou web de la Xarxa de Centres Cívics 
ja està operatiu a bcn.cat/centrescivics

Recursos | Nou web i compte de Twitter
Per agilitzar l’accés als serveis oferts per la Xarxa de Centres Cívics de Barcelona s’ha 

estrenat un nou lloc web (bcn.cat/centrescivics), des d’on es pot fer la inscripció als 
cursos i tallers, consultar totes les activitats i reservar espais, entre d’altres. També s’ha

creat un compte de Twitter (@CcivicsBCN) on s’informa de les últimes novetats. 



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 619 13 66 88
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Dos camps de Nou Barris ja
compten amb gespa artificial
EQUIPAMENTS4El Camp Mu-
nicipal de Futbol de Vallbona i el
de Canyelles compten des d’a-
quest mes amb gespa artificial. 

El passat diumenge 9 de
març va ser el torn de la inau-
guració de les millores al camp
de Vallbona, que va comptar
amb la presència de l’alcalde, Xa-
vier Trias, i de la regidora del Dis-
tricte, Irma Rognoni. Abans-
d’ahir, però, es va inaugurar la

gespa artificial del camp de fut-
bol de Canyelles. 

Pel que fa al camp de Vall-
bona, aquest equipament comp-
tarà amb nou enllumenat, un sis-
tema de reg i drenatge del camp
i una millora de connexió amb el
clavegueram. Al camp del Can-
yelles s’han dut a terme també
millores en el reg i el drenatge de
la instal·lació, a més d’haver
ampliat la xarxa para-pilotes.

Rècord de participació a la
Marató amb 18.000 corredors
ATLETISME4Prop de 18.000 co-
rredors van prendre la sortida
abans-d’ahir a l’avinguda de la
Reina Maria Cristina per tal de
disputar la Marató de Barcelona,
una de les curses més importants
del continent i que aplega més
gent a la ciutat. De fet, el 56% dels
participants provenien de fora de
Catalunya i s’hi van poder veure
87 nacionalitats diferents. 

Pel que fa a l’àmbit pura-

ment esportiu, l’etíop Abayu Ge-
tachew, amb un cronòmetre de
dues hores, 10 minuts i 45 se-
gons, i la kenyana Frashiah
Nyambura, amb un temps de 2
hores, 33 minuts i 27 segons, van
endur-se la victòria en categoria
masculina i femenina.

Entre els deu primers classi-
ficats de la Marató de Barelona
2014 hi ha dos catalans, Adrià
Garcia i Òscar Rodríguez. 

Victòria de líder. La Montañesa va
derrotar abans-d’ahir a casa la
Rapitenca per 4 gols a 1 jugant
amb un home menys, després de
l’expulsió de Borges al minut 22
de la primera part. Aquest és un
resultat que permet als de Nou
Barris seguir una jornada més al
capdamunt de la classificació del
seu grup de Tercera amb 56
punts, seguit del Cornellà amb 54. 

El partit de diumenge va co-
mençar amb moltes ocasions
per als locals, però al minut 22
una falta a l’àrea de Borges va
significar penal i l’expulsió del
defensa de la Monta. Yélamos no
va fallar per a la Rapitenca i va
obrir el marcador del partit. Tot
i jugar amb un jugador menys,
la Montañesa va estrènyer les
dents i va seguir amb el seu rit-
me de joc. Padilla, poc abans del
descans, va posar la igualada al

marcador amb un magistral
llançament de falta. A la repre-
sa, i amb empat a 1 a l’electrònic,
la Rapitenca es va quedar tam-
bé amb 10 homes després de
l’expulsió de Munta. Poc després
Poves aprofitava una jugada
embolicada a pilota aturada i
feia el segon de cap. Joshua,
amb un xut dur ajustat al pal, i
de nou Poves, van arrodonir la

contundent golejada als tarra-
gonins. 

Ara per ara la Montañesa és
líder a falta de 27 punts –9 par-
tits en total– per disputar-se. El
Cornellà, el Rubí i l’Ascó, segon
tercer i quart, són els únics que
tenen a 3 punts o menys l’equip
de Nou Barris, que la pròxima
jornada visita el camp de la Po-
bla de Mafumet.

Golejada de la Montañesa 
i líders una setmana més
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Futbol | El Mollet trenca la ratxa de victòries del Canyelles
El Canyelles va caure contra el Mollet per un ajustat 3 a 4 a casa. D’aquesta manera, els

vallesans trenquen la ratxa de 4 victòries consecutives dels de Nou Barris, que els van
possibilitar sortir de la zona calenta de la classificació. El Canyelles cau a la dotzena
posició i es queda amb 29 punts, a quatre de la zona de descens a Segona catalana.

FINS AL 29 DE MARÇ
Tot el dia Les inscripcions per al 26è concurs li-

terari de Nou Barris es poden fer a la biblio-
teca Vilapicina fins al 29 de març.

DIMARTS FINS AL 15 D’ABRIL
16:00-18:00 Taller de dansa oriental mística

adreçat a dones, en el marc dels Tallers de fe-
minitat per a dones que organitza el Centre
Cívic Can Verdaguer. 

FINS AL 20 DE MARÇ
Matí-Tarda Vents de l’Est: històries de l’esdeve-

nir Rrom a Europa és una exposició sobre les
situacions de desigualtat que viuen les famílies
gitanes en alguns països de l’Europa de
l’est. / Centre cívic Can Basté.

FINS AL 29 DE MARÇ
Matí-Tarda Kurdes. La conquesta de l’espai pú-

blic. Una exposició  a càrrec de Joan Alvado
que mostra l’altra lluita de la dona kurda: la
de la seva emancipació del poder masclista.
/ Centre cívic Can Basté.

DIJOUS 20 DE MARÇ
17:30Millie Potter és una nena que viu a la ciu-

tat i decideix anar al camp per visitar el seu
millor amic. Aquí comencen tota una sèrie de
sorpreses i aventures que es representaran en
aquesta obra de teatre infantil. / Biblioteca
Zona Nord.

DIVENDRES 21 DE MARÇ
10:00 Caminada historicocultural pels barris de

la Maquinista, Baró de Viver i el Bon Pastor.
Activitat organitzada pel Casal Gent Gran Vi-
lapicina i la Torre Llobeta.

CULTURA INFANTIL ESPORTSEXPOSICIONSTALLERS

En el marc de les activitats del pro-
grama d’impuls de la lectura entre els
infants, Lletra petita, la biblioteca
Les Roquetes ofereix aquesta activitat
de contes sobre els llocs llegendaris de
les comarques catalanes. 

Contes de cor blau
Dm. 25 de març a les 18:00

L’Ateneu Popular celebra la nova edició
del Festival Internacional de Curtme-
tratges Socials Solo para cortos. En-
guany s’han rebut més de 170 peces pro-
cedents de tot el món.

Partit de la Monta

La Montañesa rep a casa el Terrassa II
en un partit corresponent a la 31a jor-
nada de Tercera divisió. Els de Nou Ba-
rris intentaran seguir amb la ratxa de
victòries que els ha dut a lideratge. /
La Bombonera. 

Durant aquesta xerrada que organit-
za el Casal de Gent Gran Vilapicina i To-
rre Llobeta, el periodista i musicòleg
Albert Ferrer parlarà sobre aquest
peculiar estil musical, molt similar a l’ò-
pera.

La Sarsuela com a tipologia
operística

Dc. 19 de març a les 18:00

Dg. 30 de març a les 12:00

10è festival de curtmetratge
social

Del 28 al 30 de març

AGENDA MENSUAL
agenda@comunicacio21.com

La Monta va remuntar l’1 a 0 inicial. Foto: Arxiu
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