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Els desnonaments s’han conver-
tit en un dels grans drames de la
crisi econòmica. Segons dades fe-
tes públiques recentment pel Con-
sell General del Poder Judicial
(CGPJ), Catalunya és el territori de
tot l’estat que va patir més des-
nonaments l’any 2013, amb un
23,8% del total. 

Les xifres són colpidores:  més
de 67.000 desnonaments a tot l’es-
tat, 16.000 dels quals a Catalun-
ya, i la majoria (56,8%) per pisos
en lloguer. Les execucions hipo-
tecàries, que en aquest cas han
descendit un 9,8% respecte a l’any
anterior, representen un 38,5% del

total de desnonaments. Les dades
fetes públiques pel CGPJ estan
desglossades per províncies, un fet
que impossibilita saber el nombre
de desnonaments que han tingut
lloc a la ciutat de Barcelona.
Aquesta publicació ha intentat
aconseguir estadístiques locals a
través del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya (TSJC) i
altres instàncies, sense èxit.

Les xifres de la província de
Barcelona, però, parlen per si so-
les. L’any 2013 es van registrar
més d’11.000 desnonaments a
tota la província, la majoria, tal
com denuncia la Plataforma d’A-
fectats per la Hipoteca (PAH), a l’à-
rea metropolitana i a la ciutat de
Barcelona. De fet, la província
barcelonina és la que més desno-
naments pateix de tot l’estat, for-

ça per sobre de Madrid, que no
arriba als 9.000. A més, i segons
explica la PAH, “es calcula que dels
3 milions i mig d’habitatges buits”
d’arreu del territori espanyol,
“500.000 estan a Catalunya, sent
la província de Barcelona una de
les més afectades”.

La PAH denuncia que molts
d’aquests habitatges buits per-
tanyen a entitats financeres que,
“tot i haver estat rescatades amb
diners públics, no han dubtat en
desallotjar les famílies afectades
per la crisi”. En aquest sentit, l’A-
juntament ha donat suport a la
moció impulsada per la platafor-
ma per sancionar les entitats que
mantinguin pisos buits, però en
zones molt necessitades d’habi-
tatge. L’oposició i la PAH volen
que sigui així a tota la ciutat.

» La província de Barcelona és la que pateix més desnonaments de tot l’estat, per sobre de Madrid
» La PAH denuncia que el territori barceloní és un dels que registra més habitatges buits

Arnau Nadeu
NOU BARRIS

CIUTAT MERIDIANA4“Tres des-
nonaments aturats en menys de
dues hores, que n’aprenguin les
administracions”. Amb aquest
missatge a Twitter celebrava Ada
Colau, líder de la PAH, que s’ha-
via aconseguit evitar els tres des-
nonaments que estaven previstos
ahir a Ciutat Meridiana.

Amb el suport de Colau, di-
verses persones es van concentrar
a partir de les 9 del matí als carrers
Pedraforca i Les Agudes en soli-
daritat amb els veïns que havien
de perdre la casa. De moment,
però, l’han pogut mantenir.

Aturen tres desnonaments
amb el suport d’Ada Colau

El problema de l’habitatge va en augment. Foto: Arxiu

El drama no té sostre



29 abril 2014

Nou Barris
| 4

línianoubarris.cat

Als carrers de Nou Barris ja es
respira festa. Encara queden
uns quants dies, però els veïns
i veïnes del districte ja estan a
punt per celebrar la Festa Ma-
jor, que enguany tindrà lloc del
13 al 18 de maig.

La cita festiva més important
de l’any a Nou Barris arriba ca-
rregada d’activitats molt diver-
ses, per a totes les edats i per a
tots els gustos, respectant com
sempre els actes més tradicio-
nals i consolidats. En aquest
sentit, el pregó, els concerts, els
balls, les xerrades, les activitats
infantils, el mercat modernista,
la 28a Cursa popular de Nou
Barris i la 10a caminada popu-
lar inclusiva tindran un prota-
gonisme destacat, així com la
Mostra de Mercats, la Mostra de
Comerç i diversos actes de cul-

tura popular, entre ells la 2a tro-
bada gegantera de Nou Barris,
la matinal castellera, les sarda-
nes i la Nit de foc, entre d’altres.

Com a novetat, enguany els
veïns i veïnes podran gaudir
de l’espectacle de llum, aigua i
música de la Font Màgica Ma-
nuel de Falla. Serà divendres 16

de maig a dos quarts de deu del
vespre al parc de Josep Maria
Serra Martí i hi participarà la
Banda Simfònica de les Roque-
tes-Nou Barris i el programa
Llums, càmera i acció.

Poc abans de l’espectacle de
llum, aigua i música tindrà lloc
el pregó. Serà a un quart de nou

al pati de la Seu del Districte i
enguany anirà a càrrec de Pere
Cànoves, mestre vitraller inter-
nacional de Nou Barris. Càno-
ves ha treballat en vitralls de la
Catedral de Barcelona, Mallor-
ca, el Japó, els Estats Units i
Hondures, entre d’altres.

En un comunicat, el Distric-
te explica que ha fet un esforç,
conjuntament amb nombroses
entitats i associacions de Nou
Barris, per tal que gran part de
les activitats siguin socials, edu-
catives i de lleure i estiguin des-
tinades preferentment als in-
fants. “Voldria expressar el meu
agraïment a tots els que ho feu
possible”, afirma Irma Rognoni,
regidora del Districte. Un agraï-
ment al qual se suma Xavier
Trias, alcalde de la ciutat, que
destacat que la Festa Major “no
tan sols són dies per divertir-nos
sinó també per sentir-nos or-
gullosos del nostre barri”. Un ba-
rri que vol gaudir d’uns dies
d’alegria, convivència i festa.

Tot a punt per a la festa
» Nou Barris escalfa motors per a la Festa Major, que enguany se celebrarà del 13 al 18 de maig
» El programa recull activitats per a tots els gustos i edats i els actes més tradicionals i consolidats

CARTELL4La imatge de Festa
Major de Nou Barris d’enguany
ha estat realitzada per Jordi
Pons d’Studi K i recull els ele-
ments més representatius i em-
blemàtics del districte. Entre
d’altres, s’hi poden veure la To-
rre del Baró i els aqüeductes,
símbols del patrimoni històric de
Nou Barris. 

També hi apareixen una pa-
rella de gegants, així com dos dia-
bles recordant la Nit de foc, que
enguany se celebrarà dissabte dia
17 de maig a dos quarts de nou
del vespre.

Al cartell també s’hi poden
veure les típiques banderoles de
Festa Major, que recorden els
tradicionals balls que se celebren
durant els dies de gresca, com la
Nit de ball modernista de dis-
sabte 17 a les deu de la nit.

L’essència de Nou Barris

Diversos moments de la Festa Major de l’any passat. Fotos: Districte

Rognoni: “el meu
agraïment a tots els
que ho feu possible”

Redacció
NOU BARRIS

Novetat | Espectacle de llum, aigua i música
Com a novetat d’enguany, els veïns i veïnes de Nou Barris podran gaudir, amb motiu de la Festa
Major del districte, de l’espectacle de llum, aigua i música de la Font Màgica Manuel de Falla, al

parc de Josep Maria Serra i Martí. Serà divendres 16 de maig a dos quarts de deu del vespre i
comptarà amb la participació de la Banda Simfònica de les Roquetes-Nou Barris. 
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Un diari plural Un diari participatiu

Actualitat a la xarxa

@adriduartebcn: Tito, gràcies per tot el
que has donat al Barça. La teva lluita ha de
ser un exemple de vida per a tothom. Des-
cansa en pau. #TitoHetern

@silviacasola: No hi ha cap altre país al
món que en un dia laborable ompli els car-
rers de gent que es regala llibres i roses.
Sant Jordi, un dia màgic!

@arturpiquet: Ha mort Gabriel García
Márquez, un dels escriptors que més m'ha
fascinat. La cultura perd una gran figura.
Descansi en pau.

En una entrevista amb en Josep
Cuní, a 8TV, l’expresident José
Montilla parlà de les peculiari-
tats de Catalunya i els catalans
respecte a Espanya. “Propi o
privatiu d’una persona o cosa”,
aquesta definició és per a mi
prou entenedora de quina és la
posició de qui l’aplica en el seu
discurs, que és la de comparar
una persona o cosa respecte a la
principal. 

Catalunya i els catalans són
peculiars dins de la normalitat
espanyola, ergo dins de la glo-
balitat espanyola som una mi-
noria peculiar. Vet aquí, que jo
no m’hi conformo amb aquesta
visió de les diversitats. Jo sóc jo
per mi mateix, i sóc diferent i no
peculiar respecte als espanyols,
francesos, americans, japone-
sos i qualsevol altre poble del
món. Ni més ni menys que ells,
no són peculiars respecte a mi.
Els espanyols són peculiars res-
pecte als italians, als alemanys,
els australians i a qualsevol altre
poble, tingui o no estat? Estic
equivocat? 

En tot cas, tots som diferents
els uns dels altres en pla iguali-
tari i no ens definirem nosaltres
respecte als altres o de l’estàn-
dard que algú hagi proclamat
perquè és un signe de submis-
sió, molt subtil si es vol enten-
dre així, però real. 

Cada persona és qui és per
ella mateixa, cadascú té la seva
especificitat i per a què no es
molesti ningú, es pot afegir allò
que es diu de: No som ni mi-
llors ni pitjors, som diferents, o
és que potser només són “pecu-
liars” els pobles que no tenen
estat?

4Peculiaritats
per Jordi Lleal

Hi ha un sentiment generalitzat
que ens posa en estat d’alerta,
quan els partits i la política parlen
de diàleg i trobar una solució,
perquè després de les continua-
des estafes a la democràcia que
hem patit no ens empassem que
els polítics ens trauran les casta-
nyes del foc. Atès que no voleu
sentir a parlar que al final ens tor-
nin a trair, intentaré ser positiu.

Hi ha dues maneres d’afron-
tar l’esclat previsible de l’actual
sistema de partits. La primera
fóra formar un nou front unitari
en contra de la corrupció i en
favor de la democràcia i els drets
nacionals. Una eina que denunciï
la ferum de l’ensarronada que
s’albira. Això ja va passar fa molt
de temps. Construir un Neo-Re-
agrupament o una Solidaritat 2.0
per a fer què? Per acabar trobant-
nos amb el nou partit ple de sub-
marins del status quo? A mi m’en-
tra una mandra digna de senador
autonòmic en sessió plenària.

Quan dic que caldrà fer polí-
tica em refereixo a encetar la for-
mulació de propostes que mi-
llorin la vida dels ciutadans. M’a-
gradaria ajudar a bastir una nova
perspectiva moderna, democrà-
tica, racional, nova i valenta que
identifiqués els problemes que

tenim i en cerqués respostes i so-
lucions eficients. Que ajudin a
sortir de la trampa que ens ha
parat el sistema.

Però ara que no els agafi un
atac de jo-ja-ho-deiaals antisis-
tema de passamuntanyes i fi-
nançament truculent, ni a les
monges visionàries, ni als peluts
de sandàlies pro-palestines. Cal
desmuntar el sistema tal com és
perquè si no tinc la sensació que
la gent del mig, les persones que
sempre acabem pagant el comp-
te, veurem canviar el pèndol de
la història de les grapes dels oli-
garques a les mans d’una ex-
trema esquerra, dogmàtica,
antiga, manipulada i amb massa
ànims de revenja. I aquesta
pel·lícula ja la varem veu- re l’es-
tiu del 36 i em nego a cedir-los el
monopoli de la regeneració.

Em direu si proposo una so-
lució de dretes? I jo contestaré
que no sigueu innocents. No diré
el que diuen des del nou fei-
xisme, perquè ja ho deia l’antic
feixisme, que no hi ha dretes ni
esquerres. I tant que hi ha dreta i
esquerra, el problema es que
quan els del mig mirem amunt
veiem que ens manen i ens
roben l’erari públic tant els de
dretes com els d’esquerres. 

#AdéuGabo#TitoHetern

4Un partit polític?
per Carles Savalls

#SantJordi

Si amb la recuperació dels ajun-
taments democràtics es van
transformar les capçaleres de
l’antiga premsa del Movimiento
en butlletins municipals i es va
viure el naixement de noves pu-
blicacions locals, de seguida es
van anar afegint emissores mu-
nicipals i, més tard, canals de te-
levisió. La generalització d’internet
obrí un quart canal –els portals
web– que van anar incorporant
els continguts dels mitjans de co-
municació municipals, i donà
pas a la creació de redaccions i
empreses multimèdia públiques.

En aquests darrers anys, tant
per la crisi financera dels ajunta-
ments que s’ha endut per davant
la major part de la televisió local
pública i que ha provocat la dràs-
tica reducció de professionals de
moltes emissores de ràdio, com
per les possibilitats que ofereixen
les TIC d’oferir canals d’informa-
ció i interacció entre ciutadania i
institucions, el sector de la comu-
nicació pública de proximitat
(ajuntaments, consells comar-
cals…) ha de fer un esforç continu
per oferir noves eines a la xarxa
amb el menor cost possible. I
unes eines de comunicació que
siguin atractives i d’autèntic ser-
vei públic. Per tant, conceptes
com interacció, horitzontalitat en
la comunicació i transparència
en les dades, són claus en la co-
municació institucional davant
d’una ciutadania crítica i exigent
amb les administracions públi-
ques i els seus governants.

El recent seminari organit-
zat al Citilab de Cornellà per l’as-
sociació Comunicació Pública,
Trending Topics en comunica-
ció pública, ha servit per analit-
zar casos d’èxit de comunicació
a la xarxa, des de WhatsApp a
Instagram, i també per presen-
tar experiències que estrenyen
els vincles entre els continguts
televisius i l’educació, com el tre-
ball fet per la Fundació Bofill
amb el programa Tot un món de
TV3, gràcies a la plataforma
col·laborativa catalana MyDo-
cumenta. Un exemple de com es
pot oferir a la xarxa una eina pe-
dagògica de gran utilitat sobre la
nova immigració a Catalunya.
Un tema d’especial rellevància
per l’estratègic paper que juguen
les escoles de formar les noves
generacions amb l’objectiu de
consolidar tantes procedències
culturals, lingüístiques i socials
en un sol poble, en un país di-
vers però compartit per tothom.

Tot un exemple de la inci-
dència social que poden assolir
els continguts de servei públic
audiovisuals de qualitat, que va
més enllà de l’impacte en l’au-
diència en el moment de la seva
emissió. Una incidència que ara
pot créixer gràcies a unes xarxes
socials on el contingut audiovi-
sual és el protagonista del temps
dedicat pels seus milions d’usua-
ris en les seves converses, co-
mentaris, comparticions i in-
teraccions de tota mena. I això va
a més.

per Daniel Condeminas

4Del butlletí municipal a l’app
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4La maternitat subrogada

Opinió en 140 caràcters

@munillacope: Guardiola en rueda de
prensa en alemán, español, inglés y catalán,
y traduciéndose a sí mismo. Y porque no le
han preguntado en italiano.

@lacruillacat: Si la Chacón utilitza la mort
de García Márquez per fer nacionalisme 
espanyol, imagineu-vos quan peti el Vargas
Llosa.

@cristina_pardo: Viendo la actualidad
política y siendo mujer y española, hoy po-
dría firmar en Sant Jordi algo más que li-
bros y luego decir que no sabía nada.

Un diari obert

La sentència del Tribunal Suprem (TS)
247/2014, del 6 de febrer, ha obert el de-
bat en torn la qüestió de la maternitat
subrogada o gestació per substitució.

L’Article 10.1 de la Llei 14/2006, so-
bre tècniques de reproducció humana as-
sistida (LTRHA) ens dóna una definició
de gestació per substitució entesa com un
fenomen social: “contracte a través del
qual es convé la gestació, amb o sense
preu, a càrrec d’una dona que renuncia
a la filiació materna en favor del con-
tractant o d’un tercer”. Al mateix temps,
és aquest article, juntament amb altres
preceptes del Codi Civil, el que declara la
nul·litat d’aquest tipus de contractes i, per
tant, prohibeix la gestació per substitu-
ció a l’Estat Espanyol en tots els supòsits
(incloent-hi els matrimonis homosexu-
als o heterosexuals).

Acudint al camp del dret comparat,
trobem diferents països on la gestació per
substitució està permesa: Ucraïna, Rús-
sia, Índia, Pakistan o Califòrnia. D’altres,
com Bèlgica o Holanda, la toleren. I a Ale-
manya, Àustria, França, Itàlia o Suïssa
també està, com aquí, prohibida.

És, precisament, aquesta disparitat
d’ordenaments jurídics la que provoca la
qüestió sobre la possible o no inscripció
al Registre Civil espanyol de la filiació dels
nens nascuts a través d’una gestació
per substitució en països on està reco-
neguda legalment aquesta pràctica. I és
en aquest controvertit punt on, a falta de
legislació suficient, el TS ha declarat, en
la citada sentència, que s’ha de denegar
la inscripció de la filiació.

La divergència d’opinions i postures
és tan àmplia que costaria arribar a un
consens i a un criteri que acontentés a tot-
hom. Si bé és cert que l’interès superior
del menor s’hauria de preponderar en
aquests casos, la confrontació d’aquest
amb la dignitat moral de la dona gestant
i la no mercantilització de la gestació i la
filiació és més forta fins al punt que
aquesta última ha de prevaldre, tal i com

al·lega el TS. I el que tampoc podem per-
metre és un foment del denominat “tu-
risme reproductiu”.

No obstant això, una cosa és clara: s’ha
de legislar la qüestió de la inscripció de la
filiació perquè encara que el TS s’hagi pro-
nunciat en contra, què succeeix amb els
menors ja inscrits? Quina seguretat jurí-
dica tenen les inscripcions realitzades? El
TS no s’ha pronunciat sobre aquestes
qüestions i ha deixat la porta oberta, fet
que comporta una gran incertesa.

Personalment, sóc partidària d’una
regulació restrictiva d’aquestes inscrip-
cions; establint un numerus clausus, és
a dir, una sèrie de supòsits taxatius on es
permeti la inscripció de la filiació de fills
provinents de gestació per substitució.
Aquesta s’hauria de permetre sempre i
quan es reuneixin una sèrie de garanties
i requisits legals, com per exemple l’ex-
pedició de certificat de filiació reconegut
pels tribunals al país on s’ha dut a terme
o la renúncia de la mare gestant, així com
dades suficients d’aquesta mare per res-
pondre a l’eventual dret del menor a ac-
cedir a la seva identitat biològica. Això
comportaria l’exclusió de països on
aquesta pràctica no reuneix cap tipus de
garanties, com l’Índia o el Pakistan on ac-
tualment no s’expedeix cap tipus de do-
cument.

Tot i que encara no hi ha una regu-
lació, el Tribunal Suprem ofereix solu-
cions a aquesta circumstància. L’acció de
reclamació de la filiació o l’adopció són
dues vies viables per a legalitzar la si-
tuació en la qual es poden trobar aques-
tes famílies. Però, un altre candent de-
bat sobre un possible frau de llei en el
procediment d’adopció queda al desco-
bert, ja que aquesta seria una manera
molt més senzilla i menys estricta, que
la convencional, per a adoptar menors.
Així doncs, caldrà seguir treballant en
aquesta matèria fins a obtenir la regulació
que pugui resultar més avantatjosa per
al màxim nombre de persones possible.

per Anna-Clara Martínez

El primer que haurien de fer els parti-
daris de la tercera via, si volen fer un ve-
ritable servei a Catalunya, seria frenar
les lleis piconadores que imposa el go-
vern espanyol a casa nostra, i que des-
sagnen Catalunya. 

Els partidaris de la tercera via, si de
debò estimen Catalunya, haurien de
procurar moure cel i terra, per tal de fer
possible que no s’apliquessin a casa nos-
tra unes lleis espanyolitzadores i anti-
socials com la llei Wert, la llei de la re-
forma de la justícia, la llei d’Unitat de
Mercat o la llei que pretén martiritzar

els petits i mitjans ajuntaments. Els par-
tidaris de la tercera via, si realment vo-
len que Catalunya millori, haurien d’in-
tentar aturar el gravíssim procés de mi-
norització accelerada de la nostra esti-
mada llengua catalana.

Els partidaris de la tercera via, si re-
alment volen que s’acabin les mortifi-
cacions i injustícies (socials i fiscals) con-
tra la nostra estimada nació catalana,
haurien de pressionar amb força el go-
vern espanyol, per tal de fer possible que
la consulta del 9 de novembre fos una
realitat.

Llegeixo que Societat Civil Catalana, la
nova plataforma del dependentisme, ha
anunciat, entre els seus actes per als
pròxims mesos, un a Tarragona per al
proper Onze de Setembre. He de dir
que em sembla molt, però, molt cohe-
rent. Només discrepo de l'hora escolli-
da, les 18:08: els pertocaria de ple
dret fer-ho a les 17:14 hores, si fos pos-
sible, davant una efígie del duc de Ber-
wick. Per què, us preguntareu, si aques-
ta és la data que commemorem els ca-
talans que tenim com a referència pri-
mera el nostre país?

Molt senzill: perquè el 1714 va néi-
xer l'Espanya en la qual ells creuen avui
i va morir (després de segles de pressió
envers la centralització) la de constitu-
ció composta que nosaltres podríem ac-
ceptar. La sort de la Guerra de Succes-
sió va marcar profundament la història
de l'espai polític peninsular. De l'ante-
rior dispersió de la sobirania, compar-
tida entre el monarca i les diversitats co-
munitats polítiques, es passà a una
concentració absoluta del poder en
mans dels Borbons, tot aplicant un
model polític arcaic en gairebé tots els
ordres que faria fallida dècades més tard
a la França revolucionària.

Coincidint amb el 1808, que vol

celebrar Societat Civil Catalana, quan ca-
talans i espanyols van compartir l'ob-
jectiu comú de fer fora de casa el tradi-
cional enemic francès, sobretot el 1812,
s'inicià el desplegament del liberalisme
a Espanya, dificultós per la pervivència
de la voluntat absolutista del monarca
i de molts dels seus partidaris. 

Liberalisme fallit traduït en un règim
sempre corrupte i a mercè del poder mi-
litar que no es va completar plenament
en una democràcia amb tots els ets i uts
fins al 1931 (i encara parcialment per la
manca del vot femení) i amb la curtís-
sima durada que tots sabem. 

Quan, doncs, la sobirania passà de
mans del monarca al poble espanyol (la
que ara ens invoquen cada dia per ne-
gar-nos votar) ho va fer en virtut d'una
concentració que s'havia produït, a
sang i foc, per obra i gràcia de Felip V.
Sense ell no sabem com s'hauria produït
aquest trànsit entre les velles estructu-
res de sobirania anteriors al 1714 i el nou
Estat espanyol. 

El primer Borbó, doncs, va fer una
passa inicial i imprescindible en la
construcció de la sobirania que ara in-
voquen els enemics de la plena sobira-
nia de Catalunya. Seria normal que ho
celebressin.

per Joan Granollacs

4L’única que hauríem acceptat

per Josep M. Loste

4Als de la tercera via
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Les obres de rehabilitació de la
Casa de l’Aigua i el seu entorn ja
estan en marxa. Les actuacions
inclouen la consolidació i repa-
ració estructural del conjunt
edificatori modernista de la Tri-
nitat Nova, actualment en des-
ús, per tal que pugui allotjar
nous usos, i l’adequació de l’es-
pai exterior com a lloc d’activi-
tats a l’aire lliure. Aquests pro-
jectes contemplen actuar en
24.471 metres quadrats amb un
pressupost total de 3,7 milions
d’euros i un termini previst per
a l’execució de les obres de 12
mesos.

La regidora del Districte,
Irma Rognoni, explica que “la
idea és que aquest espai tingui
dues funcions, d’una banda un
equipament per als veïns i veï-

nes i que s’hi puguin fer visites,
i de l’altra l’ús que tindrà l’espai
a l’aire lliure i el fet de ser un bal-
có de la ciutat”.

OBRES PARAL·LELES
Per altra banda, la urbanització
de les Cotxeres Borbó ja ha en-
trat en la darrera fase. Recent-
ment ha tingut lloc l’acte sim-
bòlic d’enderrocament del mur

de Cotxeres Borbó, amb la pre-
sència de l’alcalde, Xavier Trias.
“Convertirem aquest lloc in-
hòspit en el lloc somiat pels
veïns”, va afirmar el batlle, el
qual va anunciar que l’Ajunta-
ment vol proposar que els jar-
dins que es construiran en
aquest àmbit portin el nom de
Can Xiringoi, en homenatge a la
masia que ocupava aquest espai.

La Casa de l’Aigua i el seu entorn. Foto: Ajuntament

Comença la rehabilitació de
la Casa de l’Aigua i el seu entorn
» Es recuperarà l’edifici històric i el barri guanyarà un nou equipament
» Paral·lelament, les obres a les Cotxeres Borbó entren a la fase final

Una multa de 300 euros per
una pancarta reivindicativa

POLÈMICA4Un total de 300 eu-
ros de multa per haver penjat una
pancarta en contra de la reforma
de l’avortament el passat 8 de
març en el monument de la pla-
ça de Llucmajor. Això és el que
haurà de pagar un veí de Nou Ba-
rris, segons denuncia la plata-
forma Nou Barris Cabrejada Diu
Prou!, després d’haver rebut la
comunicació pertinent per part
de l’Ajuntament de Barcelona.

Segons explica la plataforma
en un comunicat, la pancarta de
plàstic, lligada amb corda a la
base de l'estàtua de la República,
deia “Nou Barris Cabrejada diu:
nosaltres parim nosaltres deci-

dim”, i la seva col·locació forma-
va part de l'acte reivindicatiu
que va organitzar la campanya
amb motiu del Dia de la Dona
Treballadora.

Fonts de l’Ajuntament han ex-
plicat a Línia Nou Barris que es
tracta d’una sanció recollida a
l'Ordenança de Civisme que cas-
tiga la “degradació de l'entorn
urbà”. Tot i això, des de la plata-
forma creuen que es tracta d’una
multa “desproporcionada” i que
no té a veure “amb un tema de ci-
visme”, si no que “és una qüestió
política”. Per això ja han anunciat
que presentaran un recurs contra
una multa que titllen d’injusta.

EFEMÈRIDE4L’Escola Infantil
Magnòlia, situada al carrer Emi-
li Roca, arriba enguany als 50
anys d’història. Tal com ja va
avançar Línia Nou Barris en la
passada edició, l’escola ha orga-
nitzat diverses activitats per ce-
lebrar com cal amb tota la co-
munitat educativa del centre
aquesta efemèride.

El pròxim 22 de maig tindrà
lloc l’acte institucional de cele-
bració de l’aniversari al SAT, te-
atre de Sant Andreu, a les set de

la tarda. L’alcalde de la ciutat,
Xavier Trias, presidirà l’acte i està
previst que els alumnes de P5 i
la Coral de l’escola Camí facin
una petita actuació.

De cara a dissabte 31 de maig
l’escola ha preparat una activitat
per passar tot el dia en com-
panyia de totes les famílies i po-
der fer un dinar conjunt. Serà a
la casa de colònies La Granja
(Santa Maria de Palautordera).
Aquesta activitat es farà amb
tots els alumnes i exalumnes de

l’escola que van estar escolarit-
zats entre els anys 1999 i 2014.

Per altra banda, queden pen-
dents un cap de setmana a Lon-
dres per a pares, mates i nens i
una trobada-sopar d’exalum-
nes. De la mateixa manera, se se-
guiran impulsant el grup de co-
ral per a familiars i Magnòlia So-
lidari, un projecte que, a través
de diverses activitats, recull di-
ners que es destinen a l’organit-
zació sense ànim de lucre Palla-
pupas, “pallassos d’hospital”.

Redacció
TRINITAT NOVA

Una imatge d’arxiu de la plaça de Llucmajor. Foto: Google Maps

50 anys de l’Escola Magnòlia

Commemoració | El Tricentenari, a Nou Barris
La celebració del Tricentenari de 1714 ha arribat a Nou Barris aquest passat cap de setmana de la mà

de l’Aplecat, una festa que commemora aquesta important efemèride. La festa va començar divendres
amb una mostra de cultura popular tradicional catalana i diumenge una cercavila va recórrer la via 

Júlia, la plaça de Llucmajor i el passeig de Verdun fins a arribar a la plaça Major de Nou Barris.
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Nou Barris disposarà des d’a-
questa setmana d’un banc del
temps per donar servei als ciu-
tadans que ho vulguin. Es trac-
ta del primer banc del temps del
districte i estarà ubicat al barri
de Ciutat Meridiana, al carrer
Pedraforca 2, i l’atenció al pú-
blic es farà un cop per setmana,
els dimecres de 16 a 18 hores.

L’objectiu principal del banc
del temps és promoure inter-
canvis solidaris que contribuei-
xin a crear vincles comunitaris
i millorar la qualitat de vida de
les persones. Aquest projecte
està pensat amb la finalitat de
millorar la relació i l’ajuda mú-
tua entre veïns i veïnes inter-
canviant temps i habilitats. La
unitat d’intercanvi o moneda
en el banc del temps és l’hora,
amb independència del servei
que s’ofereixi o que es rebi i tots
els serveis tenen com a preu el
temps que es tarda per fer-los.

La regidora del Districte de
Nou Barris i d’Usos del Temps,
Irma Rognoni, ha explicat que
“era molt important que al dis-
tricte tinguéssim aquest servei
que facilita molt la vida als
seus usuaris, ja que pots emprar
les teves habilitats per ajudar al-
tres persones i que aquestes
persones puguin cobrir alguna
mancança teva”.

Aquesta iniciativa de suport
solidari entre veïns està orga-
nitzat pel Pla Comunitari de
Ciutat Meridiana i veïns del
barri. Els coordinadors són
l’Associació Salut i Família i dis-
posa de l’impuls del programa
Temps i Qualitat de Vida de la
Regidoria de Família, Infàn-
cia, Usos del Temps i Discapa-

citats i del mateix Districte de
Nou Barris.

A CADA DISTRICTE
Barcelona és un referent dels
projectes del bancs del temps a
escales nacional i internacional
i el seu model de gestió està fo-
namentat en el voluntariat.
Cada servei del banc del temps
es basa en el concepte de pro-
ximitat i el gestionen les per-
sones usuàries o entitats veïnals
vinculades al barri que tenen
cura del seu funcionament i
coordinen el servei d’intercan-
vis. L’accés als bancs del temps
és lliure i estan oberts a tota la
ciutadania. Actualment n’hi ha
a nou districtes i el repte és am-
pliar-ho a tots.

A través d’aquests inter-
canvis de temps es motiva les
persones per ajudar-se sense
cap interès econòmic, i es dóna
valor als petits treballs de la
vida diària: petits bricolatges,
acompanyaments per passeja-
des, costura, lectura a invi-
dents, cura d’infants i nocions
d’informàtica, entre d’altres.

Neix un banc del temps
» El nou servei permetrà promoure intercanvis solidaris que millorin la qualitat de vida dels veïns
» S’ubicarà al barri de Ciutat Meridiana i l’horari d’atenció al públic serà els dimecres a la tarda

SOCIETAT4 El projecte Banc
del Temps és una eina d’inclu-
sió social, potencia l’intercanvi
generacional, la conciliació de la
vida personal, familiar i laboral
en condicions d’igualtat entre
homes i dones. Les bones pràc-
tiques tenen com a finalitat una
millora de la convivència d’un
barri valorant les aportacions
individuals com un bé per a la
comunitat, alhora que aug-
menta l’autoestima de cada per-
sona perquè valora allò que s’o-
fereix sense importar l’aspecte
econòmic.

La cooperació, la confiança
en els altres i l'anticonsumisme
són presents en tots els inter-
canvis, que es produeixen a més
a més entre persones de dife-
rents edats i generacions. Tot
plegat, una combinació que fa
que aquest servei sigui útil en
tots els sentits, tant per a les per-
sones com per al barri.

Una eina d’inclusió social

El nou servei permet donar i rebre temps. Fotos: Ajuntament i Districte

La moneda en 
el banc del temps

és l’hora

Redacció
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Barcelona, referent en l’aposta
per la mobilitat elèctrica

MEDI AMBIENT4La mobilitat
està completament vinculada a
la planificació i el disseny urbà
de les ciutats, segons els ex-
perts que han participat en la
reunió Fomentant solucions de
mobilitat urbana sostenible, or-
ganitzada per l’Ajuntament de
Barcelona i el Programa de les
Nacions Unides per als Assen-
taments Humans, l’anomenat
ONU-Hàbitat.

Durant el debat, celebrat re-
centment a Barcelona, s’han
compartit experiències de trans-
ports públics en ciutats tan dis-
tants com Curitiba, al Brasil, o
ciutats xineses. En el cas de
Barcelona, a més, s’ha presentat

el projecte de la nova xarxa de
bus de la ciutat com a exemple
de mobilitat sostenible.

De fet, durant la reunió s’ha
posat Barcelona com a exemple,
ja que és una de les ciutats més
importants del món que han
fet un progrés significatiu en la
promoció de la mobilitat elèc-
trica. L’esdeveniment ha servit
per posar Barcelona com a
“exemple de bones pràctiques
que cal replicar en altres ciutats”.

Segons l’Agència d’Energia
Internacional, l’ús massiu de
vehicles elèctrics amb vista al
2050 pot contribuir a reduir un
30% les emissions de diòxid de
carboni dels vehicles.

Crear una xarxa de confiança
que trenqui l’aïllament de les
persones grans. Aquest és l’ob-
jectiu del projecte Vincles BCN,
iniciativa que figura com una de
les 155 idees innovadores pre-
sentades per ciutats de tot Eu-
ropa que són finalistes del Ma-
yor Challenges.

Així doncs, Barcelona ha
estat escollida una de les 21 ciu-
tats europees finalistes del
2013-2014 Mayors Challenge,
una iniciativa de Bloomberg
Philanthropies que busca idees
innovadores que resolguin els
principals reptes que tenen les
ciutats avui i que tinguin com a
objectiu millorar la qualitat de
vida dels ciutadans.

L’artífex de la idea guanya-
dora obtindrà cinc milions d’eu-
ros per desenvolupar el seu
projecte, i per a les quatre se-
güents es destinarà, per a ca-
dascuna, un milió d’euros amb
la mateixa finalitat.

L’Ajuntament de Barcelo-
na, per mitjà de l’Àrea de Qua-
litat de Vida, Igualtat i Esports,
hi ha presentat el Vincles BCN,

un projecte que proposa trencar
l’aïllament social de la gent
gran de la ciutat mitjançant
l’establiment d’una xarxa de
suport públic i de l’entorn per-
sonal d’aquesta, que inclogui fa-
mília, amics, treballadors so-
cials i voluntaris. La proposta de
Barcelona ha aconseguit quedar
finalista d’entre 155 idees in-
novadores presentades per ciu-

tats de tot Europa, un repte ja
de per si meritori.

L’alcalde de Barcelona, Xa-
vier Trias, ha celebrat que el
projecte Vincles BCN estigui
entre els finalistes d’aquest rep-
te europeu perquè aquest “és un
bon exemple de com Barcelona
està utilitzant la innovació i la
tecnologia per millorar la qua-
litat de vida dels ciutadans”.

El projecte ‘Vincles BCN’ vol trencar l’aïllament de la gent gran. Foto: Arxiu

El projecte ‘Vincles BCN’,
finalista del Mayor Challenges

Redacció
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La Fundació Barcelona Comerç
va presentar el passat diven-
dres dia 11 d’abril l’Indicador del
Comerç de Barcelona (ICoB),
un  estudi encarregat a ESADE
i que ha recollit els resultats del
primer trimestre del comerç
barceloní i les intencions dels co-
merciants davant la nova llei
d’horaris comercials aprovada
durant el mes de febrer.

Tot i que les vendes han cai-
gut un 1,4%, els comerciants ja
comencen a veure “un punt de
llum al final del túnel”, segons in-
dica Vicenç Gasca, president de
la Fundació Barcelona Comerç.
L’optimisme és degut al fet que
la caiguda de les vendes no ha es-
tat tan pronunciada com ho va
ser durant els primers mesos de
2012 i 2013.

En aquest sentit, el regidor de
Comerç, Consum i Mercats, Rai-
mond Blasi, assegura que “el
sector del comerç està liderant la
recuperació de la ciutat”. 

BONES EXPECTATIVES
Segons el que es desprèn de l’in-
forme de l’ICoB del primer tri-
mestre de 2014, els comerciants
creuen que els consumidors com-
praran més de cara al pròxim tri-

mestre i que les vendes aug-
mentaran. Tanmateix, la seva
preocupació sobre el descens
dels preus –la temuda deflació–
es fa palesa a l’estudi. 

Pel que fa a la nova llei d’ho-
raris, un 44,9% dels comerciants
preguntats afirmen que no obri-
ran cap dia festiu durant els me-
sos d’estiu, mentre que només el
21% té la intenció d’aixecar les
persianes durant tots ells. 

Gairebé la meitat dels comerciants no obriran els festius a l’estiu. Foto: Arxiu

Frenada a la caiguda de les
vendes al primer trimestre 

» L’ICoB destaca una lleu millora dels resultats respecte a l’any passat
» Vicenç Gasca, Fundació Barcelona Comerç: “la llum al final del túnel”

L’Eix Nou Barris sortirà al
carrer en el marc de les festes
MOSTRA4L’Eix comercial Nou
Barris ja prepara la seva tradicio-
nal Mostra de comerç, que en-
guany arriba a la seva cinquena
edició. Aquesta cita, independent
a les celebrades dins del progra-
ma El Comerç es Mou que orga-
nitza l’Eix Nou Barris conjunta-
ment amb altres associacions co-
mercials, tindrà lloc el pròxim
dissabte 17 de maig a la plaça Lluc-
major, on durant tot el dia els co-
merciants associats oferiran els
seus productes, des de moda i
complements fins a restauració.

Per altra banda, la Festa Ma-
jor de Nou Barris també acollirà
tot un seguit d’activitats comer-
cials com la Mostra de Mercats,
organitzada pels equipaments co-
mercials del districte, i el Mercat
Modernista a la plaça Major de
Nou Barris. Personatges i co-
merciants vestits d’època ven-
dran productes artesanals també
el mateix dissabte 17 de maig, i
també s’organitzaran espectacles
d’ambientació modernista, jocs in-
fantils i tallers diversos per a to-
tes les edats. 

CONCURS4L’Associació de Co-
merciants de Roquetes, amb el
suport del Districte de Nou Ba-
rris mitjançant Barcelona Acti-
va, ha organitzat durant aquest
mes d’abril el Concurs de Pa-
ranys, una activitat on han par-
ticipat 68 establiments comer-
cials de diferents tipus del dis-
tricte, i que proposava un joc
d’observació amb infants i ado-
lescents de fins a 15 anys. 

“Tant els nens com els seus
pares s’ho han passat molt bé

participant en el concurs”, ex-
plica a Línia Nou BarrisBarba-
rà Guix, tècnica de dinamització
econòmica de Barcelona Activa. 

El concurs consistia a iden-
tificar diferents paranys i ele-
ments discordants a les botigues
participants. Es van repartir
butlletes entre els concursants
on s’havien d’assenyalar aques-
tes diferències. Un cop comple-
tades, s’havien de deixar en tres
punts de recollida al districte.
L’objectiu de la campanya era

apropar el veïnatge als establi-
ments comercials del barri. 

El sorteig dels premis que se
sortejaven –una tauleta, un re-
productor MP4 i un patinet,
entre d’altres– va tenir lloc
abans-d’ahir a la 1 del migdia a
la plaça de Roquetes.

“La iniciativa ha tingut una
molt bona acollida, tant per part
dels veïns com dels comerciants
de la zona, que s’han bolcat
amb el concurs”, afegeix Guix en
aquest sentit.  

Redacció
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Imatge de la Mostra de Comerç de l’any passat. Foto: Ajuntament

A la recerca de les diferències

Cartell promocional del concurs de Nou Barris. Foto: Ajuntament

Denúncia | El Gremi de Flequers alerta sobre la proliferació del pa industrial
El Gremi de Flequers alerta que “la bombolla dels forns acabarà esclatant”, a causa de la proliferació de forns 

que venen pa industrial, un producte que genera benefici per a les botigues –prop del 40% del preu va a parar 
al venedor–. Des del gremi es denuncia que no existeix prou demanda per a la quantitat de pa industrial 

que es produeix i demana que s’informi els consumidors sobre la procedència del pa que compren.
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Tastar una tapa d’escalivada amb
bacallà a la bilbaïna amb mel-
melada de fruites del bosc, un
mini carpaccio o una tapa de l’Al-
pujarra, tot acompanyat amb un
bon got de vi o cervesa, per no-
més 1,95 euros. Des del passat
mes de març, el districte de Nou
Barris compta amb la primera
ruta gastronòmica permanent
de Barcelona. La Pinxu-Panxu,
que és com ha estat batejada, té
lloc cada dijous des de les set de
la tarda fins a les deu de la nit en
33 bars i restaurants diversos de
Nou Barris. 

DINAMITZAR EL BARRI
La iniciativa, impulsada pel Dis-
tricte de Nou Barris, conjunta-
ment amb els eixos i les associa-
cions comercials, proposa cinc
rutes pels eixos comercials i de
restauració de la zona. Per a la re-
gidora del Districte, Irma Rog-
noni, aquestes rutes serveixen

perquè “la gent, no només de
Barcelona sinó de fora de la ciu-
tat, s’apropi a Nou Barris per co-
nèixer l’àmplia oferta gastronò-
mica d’aquests eixos i, de re-
truc, dinamitzar el comerç i la
restauració”. 

La creació d’aquesta ruta de
tapes està recollida dins del Pla
Turístic i Cultural del Districte de
Nou Barris que es va presentar en

mesura de govern al Consell Ple-
nari del mes d’octubre de 2013 i
també es recull a la mesura de go-
vern del Pla de Comerç del dis-
tricte, que es presentarà en el prò-
xim Consell Plenari.

Per tal de donar a conèixer la
iniciativa s’han repartit 12.000
tríptics pels diversos locals, on es

pot trobar un mapa amb les 5 ru-
tes proposades i l’explicació de
cadascuna de les tapes oferides.
De moment la xifra d’establi-
ments adherits a aquesta inicia-
tiva  de caràcter permanent és 33,
però s’espera que amb el temps
se n’hi sumin més.

BONA ACOLLIDA
De moment la Pinxu-Panxo està
funcionant correctament i està te-
nint una bona resposta per part
dels clients. Tal com afirmava
Maite Fernández, dinamitzado-
ra de l’Eix comercial Nou Barris,
al darrer número d’aquesta pu-
blicació, la ruta “està tenint molt
bona acollida i els locals estan
cada dijous plens de gent”. 

Amb una iniciativa gastro-
nòmica com aquesta, el distric-
te de Nou Barris fa un pas més en
la seva intenció d’esdevenir un
nucli visitat de la ciutat de Bar-
celona, ja sigui perquè els ma-
teixos barcelonins coneguin un
barri proper però llunyà a la
mateixa vegada, com per fer arri-
bar turistes a una de les zones pe-
rifèriques altes de la ciutat.

Tapes per descobrir Nou Barris
» La primera ruta gastronòmica permanent de la ciutat, la ‘Pinxu-Panxo’, ja funciona des del març
» 33 bars i restaurants del districte participen en una iniciativa que de moment està tenint molt èxit

ITINERARI VERD4Aquesta part
de la ruta està formada pels lo-
cals Chiri-Mas, Can Cuxart, Bo-
dega Echa Payá, Boca & Boca,
Mesón Can Meli, Mesón La Ma-
carena, Egarri-Txapeldun i Bran-
den Wurst.

ITINERARI VERMELL4Format
pels establiments Los Pinchi-
tos, Garciz, Sibaris, La Botigue-
ta del Bon Menjar, Sanabria,
L’Antic, O Novo Pazo, El Cisne i
la Bodegueta d’en Miquel.

ITINERARI BLAU4Amb els locals
El Abuelo, la Bodegueta d’en
Miquel, Hiper Bocata, Conde
Drácula, El Bon Gust, La Freidu,
Bar Centro i Paparazzi Bar.

ITINERARI LILA4Format pel Ra-
conet, La Torrada, Casa Antonio
i La Taberna Andalusa.

ITINERARI TARONJA4 Aquest
itinerari està format pel SAGI
(Sandwich gegant), Expréssaté,
Bar Viki i Ca La Sònia.

Cinc itineraris diferents

La ruta de tapes de Nou Barris, que va començar fa un mes, té lloc cada dijous. Fotos: Ajuntament

S’espera que amb el
temps augmenti la

xifra de locals 
adherits a la ruta

Redacció
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Un partit menys, un punt més.
Aquesta és la lectura que pot fer
la Montañesa després de l’empat
a un gol d’abans-d’ahir a la Bom-
bonera davant el Cornellà. Amb
aquest resultat, els de Nou Barris
segueixen liderant la classificació
amb 67 punts, un més que l’Eu-
ropa –que va punxar a Pala-
mós– i dos més que el Cornellà. 

En un partit molt mogut i que
va presentar moltes ocasions per
a tots dos equips, els de Manolo
González van tenir ocasions per
inaugurar el marcador durant
els primers minuts del matx,
però va ser el visitant Óscar Mu-
ñoz qui va avançar el Cornellà
després de finalitzar una jugada
embolicada a l’àrea local. La
Monta no es va arronsar, i ho va
continuar intentant davant l’ac-

tuació d’un Iñigo estelar. No va
ser fins al minut 80, però, que
Borges, després de robar la pilo-
ta al mig del camp d’una mane-
ra molt eficient, pengés una pilota
al segon pal de la porteria corne-
llanenca perquè Roland Ga-
rrós –germà del davanter corne-
llanenc Boris Garrós– fes l’empat
amb una rematada impossible i
gairebé sense angle. 

Després de la derrota davant
l’Ascó a l’anterior jornada, aquest
punt serveix els de González per
seguir al capdavant del seu grup
de Tercera, a falta de tres partits
per a la finalització de la fase re-
gular. Aquest dijous la Monta
viatjarà a Rubí on intentarà dei-
xar sentenciat de manera mate-
màtica el seu pas als play-off
d’ascens. 

La Monta és líder de Tercera amb 67 punts. Foto: UE Cornellà

La Monta empata a casa contra
el Cornellà però segueix líder

» Els de Nou Barris encapçalen la classificació a falta de tres jornades
» L’equip de Manolo González es juga el liderat aquest dijous a Rubí

Torre Baró, capital mundial
del tai-txi durant tres dies

ARTS MARCIALS4Durant tres
dies, Nou Barris serà la capital in-
ternacional del tai-txi, una art
marcial que treballa cos i ment.
A partir del pròxim divendres, i
fins al diumenge, l’anomenat
Campillo de la Virgen –seguint
la carretera que passa per sobre
de l’Institut Picasso de Torre
Baró– acollirà la segona edició de
la Barcelona Tai Chi Meeting. 

Aquesta trobada s’inspira en
altres de famoses que se celebren
a Praga i Hannover, i té com a
objectiu fer gaudir els partici-
pants tot aprofundint en la des-
coberta de l’art del tai-txi. 

La trobada és oberta a prac-

ticants de diversos nivells, tot i
que també es convida totes les
persones que mai no hagin prac-
ticat aquesta art marcial a parti-
cipar en la trobada i gaudir dels
seus beneficis. Els tallers i les
classes seran impartits per un
equip de professors format pels
catalans Xavier Cisa, Josep Su-
birà Vallès i Marc Cortadelles, la
russa Tatiana Kramtsova i el
txec Peter Svarc. 

El tai-txi és una art marcial
procedent de la Xina que cada ve-
gada té més practicants a Cata-
lunya i arreu del món gràcies als
beneficis físics però també men-
tals i espirituals que reporten.

El Cros de Nou Barris aplega 
milers de participants

ATLETISME4La setena edició
del popular Cros de Nou Barris
va comptar amb la participació
de milers de persones, entre
corredors i acompanyants, a
principis del mes d’abril. 

Aquesta cita, organitzada
pel Consell de l’Esport Escolar
de Barcelona, va completar el
seu programa habitual de cur-
ses i va oferir una exhibició de
dansa a l’escenari que es va
col·locar al Parc Central de Nou

Barris. També va tenir lloc en
aquest escenari una exhibició de
mascotes.

Pel que fa a l’àmbit més pu-
rament esportiu, 870 infants i
adolescents van prendre la sor-
tida en les diferents curses que
s’hi van organitzar des del matí
fins a la tarda. La pròxima cur-
sa de la Challenge 2013-2014 de
cros tindrà lloc a Sant Andreu el
pròxim 18 de maig, al Parc de la
Llera del Besòs. 

Les obres de l’skate park de
Via Favència, a finals d’any

EQUIPAMENTS4La ciutat apos-
ta pels esports urbans. Després de
l’obertura del Parc Esportiu Urbà
Mar Bella, a Sant Martí, i del Parc
Esportiu Urbà Jardins Àurea
Cuadrado, a Les Corts, de cara a
finals d’any començaran les obres
per a la reforma de l’actual espai
reservat per a aquesta modalitat
esportiva de Via Favència, al dis-
tricte de Nou Barris. 

Segons informa l’Ajuntament,
l’inici de les obres està previst a

finals de 2014, i la seva finalitza-
ció al primer trimestre de 2015. 

Amb la instal·lació d’aquests
equipaments l’Ajuntament vol
donar resposta a les demandes
sorgides dels col·lectius que prac-
tiquen aquests esports urbans. A
més, aquestes actuacions tenen
l’objectiu de crear un espai públic
més endreçat i que englobi els
usos que poden fer-ne d’ells tant
els practicants d’aquests esports
com els que no ho són.

Redacció
NOU BARRIS

El tai-txi treballa l’equilibri entre el cos i la ment. Foto: Ajuntament

Vacances | Comencen les inscripcions als campus d’estiu
Des del passat dimarts ja està obert el període d’inscripció al programa municipal de lleure i
esport Vacances d’Estiu 2014. Enguany hi ha més de 130 propostes i esportives amb milers

de places perquè infants i joves gaudeixin de les vacances d’estiu. Els participants amb 
discapacitat disposaran de l’opció d’un reforç a l’activitat mitjançant un monitor de suport. 
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DIJOUS 15 DE MAIG
19:00 Tertúlia oberta dels clubs de lectura de

les biblioteques de Nou Barris sobre el llibre
de Nàdia Ghulam, El secret del meu turbant.
/ Bibilioteca Nou Barris.

DIMECRES 7 DE MAIG
08:00 Sortida als escenaris de la Batalla de l’E-

bre en companyia de l’escriptora i historiadora
Assumpta Montellà. Activitat organitzada per
la Uned de Nou Barris.

A PARTIR DEL 3 DE MAIG
10:00-12:00 El Centre cívic Can Verdaguer or-

ganitza a partir del 3 de maig, i en diferents
jornades dels mesos de maig i juny (17/5, 31/5
i 7/6) un taller de Risoteràpia, una teràpia que
ajuda a millorar la qualitat de vida mitjan-
çant el riure. 

FINS AL 5 DE MAIG
Matí-TardaMar i cel il·lustrat. Exposició on di-

versos artistes plàstics il·lustren l’obra del pro-
lífic escriptor Àngel Guimerà. A càrrec del
Col·lectiu El Cafè d’Artistes. / Centre cívic To-
rre Llobeta

FINS AL 10 DE MAIG
Matí-Tarda Proximitat és una mostra foto-

gràfica a càrrec de Passanant foto. Entrada gra-
tuïta. / Centre cívic Can Basté.

DIMARTS 29 D’ABRIL
18:00 La mar i l’ona. Espectacle de dansa ins-

pirat en les il·lustracions del llibre l’Onada, de
Suzy Lee, a càrrec de Margherita Bergamo. /
Biblioteca de les Roquetes.

DIMARTS 6 DE MAIG
18:00 La lutier Harmonia és una obra de petit

format i de curta durada basada en un llibre
a càrrec de La Maquineta Produccions. Està
adreçada a infants majors de 4 anys. / Bi-
blioteca Canyelles.

DIJOUS 15 DE MAIG
9:00 VII Torneig de futbol sala dels centres ocu-

pacionals. Organitza Can Carreras-ASPROSEAT
al Cem Cotxeres Borbó en el mac de les Fes-
tes de Nou Barris. 

CULTURA INFANTIL ESPORTSEXPOSICIONSTALLERS

En el marc de les Festes de Nou Barris,
Aigües de Barcelona organitza tot un
seguit d’activitats, tallers i jocs per a
infants i joves de fins a 12 anys. La fes-
ta durarà fins a un quart de nou del ves-
pre. / Plaça Major Nou Barris.

Festa Major
La Festa d’aigües

Dv. 16 de maig a les 17:15

Projecte pilot que s’emmarca dins de
les diferents propostes organitzades
amb motiu de l’Any Internacional de
la família. En aquest taller, els parti-
cipants aprendran a decorar magda-
lenes i pastissets. / Mercat de la Gui-
neueta.

Taller de cuina
Decoració de cupcakes
Ds. 10 de maig a les 11:00

En el marc de les Festes de Nou Barris,
a partir de dos quarts de cinc de la tar-
da tindrà lloc la plantada dels gegants
i la cercavila, que començarà a la
marquesina de la Via Júlia i finalitza-
rà a la plaça Major de Nou Barris.

Festa Major
II trobada gegantera
Ds. 17 de maig a les 16:30

La Monta rep a casa a l’última jorna-
da de lliga regular al Vilassar de Mar
amb l’objectiu d’aconseguir el títol de
campió de lliga i accedir als play-offs
d’ascens a Segona B. / La Bombonera.

Partit de futbol
Montañesa-Vilassar
Dg. 11 de maig a les 12:00

agenda@comunicacio21.com
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