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Nou Barris aparca la crisi i respira alegria durant sis dies



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 619 13 66 88
| 2 16 maig 2014línianoubarris.cat



3 | 
En Portada 16 zmaig 2014 línianoubarris.cat

Compactar la jornada laboral i
que el temps per dinar sigui de 45
minuts, en lloc de dues o tres ho-
res, avançar l’hora dels informa-
tius del migdia i que el prime time
televisiu sigui de les set a les deu
del vespre i no de les nou a les
dotze. Són algunes de les mesu-
res que, segons els experts, aug-
mentarien el nostre benestar.

En general, es tracta de re-
cuperar els horaris que feien els
nostres avis i que tenen a la res-
ta d’Europa. Catalunya ha estat
històricament situada en l’horari
del meridià de Greenwich, és a
dir, l’horari anglès, però la plu-

riocupació masculina durant el
franquisme, sumada al fet que
l’any 1942 el país es va alinear vo-
luntàriament amb Alemanya
que havia imposat el seu ús ho-
rari a una gran part de països eu-
ropeus, ha donat com a resultat
els horaris que tenim avui dia.

La plataforma Ara és l’hora
vol canviar tot això en els prò-
xims tres anys. “La gent tindria
més temps per estar amb la fa-
mília i els fills, cosa que reduiria
el fracàs escolar, hi hauria més
hores d’oci i per fer esport i dor-
miríem una hora més, cosa que
milloraria la productivitat dels
treballadors”, assegura a Línia
Nou Barris Fabian Mohedano,
promotor de la iniciativa.  

Diferents estudis reflectei-
xen que els horaris laborals ac-

tuals perjudiquen la competiti-
vitat i la producció empresarial,
augmenten els riscos psicosocials
dels treballadors i mantenen les
desigualtats entre gèneres. 

EL PARLAMENT HO ESTUDIA
El govern de la Generalitat dóna
suport a aquesta iniciativa amb
la creació d’un grup de treball
adscrit a la Conselleria de Pre-
sidència, que estudiarà les pro-
postes de racionalització del nou
horari, analitzarà la implemen-
tació i coordinarà el seguiment
de les accions que s’acordin.

En aquesta mateixa línia, el
Congrés dels Diputats també
estudia una proposta per retar-
dar el rellotge una hora, segons
correspon a Espanya per la seva
situació geogràfica.

» La Plataforma Ara és l’horaproposa fer l’horari de Londres per millorar la vida dels ciutadans
» La Generalitat dóna suport a la iniciativa amb la creació d’un grup de treball que estudiarà la mesura

Pamela Martínez
NOU BARRIS

REDACCIÓ4La Plataforma Ara
és l’hora compta amb el suport
de l’Ajuntament per tal d’anar
avançant en el seu objectiu de
conscienciar la ciutadania de
la necessitat d’impulsar la re-
forma horària. A través de la Re-
gidora d’Usos del temps i el
Comissionat de Participació i
Associacionisme, el consistori
no només comparteix la visió
d’Ara és l’hora sinó que des de
ja fa temps impulsa mesures
pròpies per intentar que la ciu-
tadania tendeixi a fer horaris
més europeus. En aquesta línia,

la iniciativa Pacte del Temps
“pretén aplicar polítiques que
permetin adaptar els horaris i
ritmes de vida a unes necessitats
que són diferents a les de fa 10
anys i que seran diferents en els
propers”. Una altra iniciativa
que va en la mateixa direcció és
l’existència d’una xarxa de bancs
del temps, que s’ha anat creant
des de l’any 1998, i que basa la
seva activitat en l’intercanvi de
temps entre les persones per
ajudar a resoldre problemes
que es deriven de la vida quoti-
diana dels ciutadans.

Suport de l’Ajuntament, que
impulsa mesures pròpies

La Plataforma Ara és l’hora assegura que la reforma horaria millorarà la productivitat i la salut dels ciutadans. Foto: Arxiu

Com els nostres avis
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Tretze barris donen per a moltes
històries. De superació, d’aju-
da, de cooperació. En aquest
sentit, el Districte de Nou Barris
ja prepara la gala dels Premis
Nou Barris 2014, que enguany
entregarà els seus dos guardons
a Joaquim Lafuente, un coope-
rant dels barris de la Prosperitat
i de la Trinitat Nova, i al Grup
Sardanista Oreig, en les catego-
ries individual i col·lectiva, res-
pectivament. L’acte de lliura-
ment tindrà lloc aquest dilluns a
la Seu del Districte.

Els Premis Nou Barris són un
reconeixement a les tasques d’es-
pecial rellevància desenvolupa-
des per persones, entitats o ins-
titucions del districte, o bé a
aquell treball que passeja el nom
de Nou Barris per la resta del país
o pel món. Per poder aspirar a re-

bre aquest guardó, els veïns po-
den presentar candidatures de
manera individual o col·lectiva,
a més dels membres del Consell
Plenari del Districte. 

UNA VIDA PER A LA SARDANA
“Estem molt contents des que
vam saber que seríem guardo-
nats”, afirma a Línia Nou Barris
Enric Sans, secretari del Grup
Sardanista Oreig. Aquest grup de
sardanes va començar el seu
camí l’any 1980 per ensenyar a
ballar sardanes als alumnes del
col·legi Cor de Maria. Veient l’è-
xit que va tenir aquella iniciati-
va, van crear tres colles de sar-
danes –una per a la mainada,
una altra per als joves i una ter-
cera per a adults–. Aquestes tres
colles van unir-se en una sola, el
Grup Oreig, que des d’aleshores
fa una tasca pedagògica sobre la
sardana no només a Nou Barris,
sinó allà on el necessiten. 

Sans, que també és el presi-
dent de la Coordinadora d’Enti-

tats Sardanistes de Barcelona, ha
estat estretament lligat al món de
la sardana, des que a la dècada
dels 50 va participar en la crea-
ció del programa La Voz de la
sardana, a Radio Nacional de Es-
paña. “Va ser el primer progra-
ma de ràdio sardanista que hi va
haver”, recorda Sans. 

40 ANYS DE COOPERACIÓ
El guardonat en la categoria in-
dividual, Joaquim Lafuente, fa 40
anys que treballa per als barris de
la Trinitat Nova i la Prosperitat.
Aquest veí, que va començar al
món de les AMPA i de la dina-
mització esportiva –amb un pro-
grama que ajudava joves en risc
d’exclusió mitjançant l’esport– és
des de mitjans dels anys 90 el co-
ordinador del voluntariat de la
Parròquia Sant Josep Obrer, on
s’encarrega del repartiment d’a-
liments entre persones amb po-
ques possibilitats. Una última lí-
nia de defensa davant els estralls
de la crisi econòmica.

El reconeixement a una passió
» Nou Barris guardona els col·lectius o persones que treballen dia a dia per millorar la vida al districte

» Joaquim Lafuente i el Grup Sardanista Oreig seran homenatjats enguany per la seva tasca

SOCIETAT4 Joaquim Lafuente
és un dels gestors del projecte
DISA, una iniciativa de l’Arxi-
prestat de Roquetes i Trinitat Ve-
lla que funciona com un super-
mercat, on la persona tria els ali-
ments que vol agafar segons les
seves necessitats. “Donem ali-
ments a 4.500 persones men-
sualment”, explica Lafuente a
aquesta publicació. 

Pel que fa a Oreig, l’activitat
que du a terme actualment és en-
senyar sardanes tant a la gent
gran com a la canalla. “Ensen-
yem a Torre Llobeta, a Cotxeres
Borbó, a la plaça Virrei Amat, o
a qualsevol altre lloc on ens cri-
din”, incideix Sans. És justa-
ment aquest vessant didàctic el
que els ha portat a ser guardonats
amb els Premis Nou Barris. 

Dos projectes: DISA i Oreig

Joaquim Lafuente (a dalt) i el Grup Sardanista Oreig (a sota) són els dos guardonats d’enguany als Premis Nou Barris. Fotos: Ajuntament

F. Javier Rodríguez
NOU BARRIS

Premis | Els guanyadors de l’any passat
L’any passat el Premi Nou Barris en categoria individual va recaure en Encarna 
Luna, una persona que també treballa per millorar les condicions dels veïns del 

districte. Pel que fa al premi col·lectiu, aquest va recaure en l’Associació de Veïns 
de Torre Llobeta i Vilapicina, pel seu 50è aniversari i la seva tasca de cooperació.  
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Un diari plural Un diari participatiu

Actualitat a la xarxa

@marinageli: Josefina Castellví, oceanò-
grafa, biòloga marina i Catalana de l'Any.
Exemple de científica, de lluita per la igual-
tat de les dones a la vida.

@gobiernoespa: La opinión de una per-
sona armada con un smartphone incita
mucho más al odio que la corrupción o
los deshaucios. #LaCárcelDeTwitter.

@jaipcat: Llanos de Luna ha presentat 240
demandes judicials contra ajuntaments i no
n'ha guanyat cap. Així es poleix els diners
públics! Sí senyora!

Us recomano que us llegiu –en
la llengua de Shakespeare– un
petit informe sobre la realitat
de què és i de “quin peu
calça” –ideològicament i so-
cialment parlant– el partit eu-
roescèptic més important de
tota la Unió Europea. 

L’UKIP és el partit euroes-
cèptic britànic i el seu líder és el
multimilionari Nigel Farage, i
està portant a terme una de-
magògia terrible contra Europa
i les seves institucions. Amb
tot, el fet més greu que el gran
públic desconeix, és que l’U-
KIP, a banda d’euroescèptic, és
un partit d’extrema dreta que
defensa un capitalisme salvatge
i ens posiciona clarament en
contra de les nacions sense es-
tat com –que volen esdevenir
un estat– Catalunya. 

A més, no proposa cap so-
lució, cap alternativa econò-
mica, però tampoc política, per
tal de superar la terrible crisi
estructural –econòmica, polí-
tica, social i moral– que actu-
alment pateix la UE i, en gene-
ral, tot el vell continent. De fet,
l’UKIP i el Sr. Farage pretenen
que la UE esdevingui una Co-
munitat Econòmica Europea
com la dels anys setanta del se-
gle passat –quan a casa nostra
encara patíem el franquisme–. 

L’UKIP, i els seus aliats eu-
roescèptics d’arreu d’Europa,
volen una Europa desunida po-
lítica i diplomàticament, sense
ànima, i que sigui un simple
peó –autèntic tigre de paper–
al servei d’una globalització an-
tisocial, antidemocràtica i al
servei de la plutocràcia finan-
cera més immoral del planeta.

4Mentides
per Josep Loste

A l’hora d’explicar com va l’e-
conomia de l’Estat espanyol,
els membres corresponents
del govern central manegen
un llenguatge incomprensible
i xifres macroeconòmiques
que, unides a la demagògia
que empren de manera cons-
tant i rutinària, són capaços de
produir un efecte “placebo” en
els seus votants, que encara
que siguin incapaços de poder
arribar a final de mes i tinguin
dificultats per a poder alimen-
tar-se, se senten vertadera-
ment millor, com si fos veritat
que s’està acabant la crisi i co-
mença la recuperació. 

Fins i tot, poden arribar a
pensar que el mes que ve els
anirà millor, i així van passant
els mesos, amb l’esperança de
millorar, perquè els gover-
nants que van votar els han
assegurat que s’està acabant
el patiment. El que sí es pot
assegurar és que aquestes
persones que creen aquestes
falses esperances no han patit
gens ni mica. Han continuat

vivint dins l’abundància. Per
poc observadors que siguem,
això es veu des de lluny. El
luxe continua sent el seu com-
pany de viatge.

Tant Mariano Rajoy, com
l’actual vicepresidenta o el
ministre Montoro no s’aturen
d’assegurar que l’economia va
millor, que els efectes nega-
tius que s’arrossegaven per
culpa dels socialistes s’aca-
ben, ja que comença a notar-
se la seva feina, la feina del
PP. Aquestes frases són una
pura, per no dir punyetera,
mentida. Fins i tot els països
que van molt millor, com
França, anuncien polítiques
restrictives en els salaris i en
les jubilacions. Aquí no ho
anuncien, ho practiquen, però
ho amaguen. No diuen que la
part de veritat dels seus anun-
cis de millores de l’economia
només beneficien les grans
fortunes i les grans empreses,
i gens els treballadors, els
grans perjudicats que a sobre
(molts) els voten.

#240Demandes#CatalanaDeL’any

4Les grans fortunes
per Joan Lladonet

#LaPresóDeTwitter

Si l'heu seguit, de ben segur
recordareu com Pep Guar-
diola explicava que, en prepa-
rar els partits, davant la
pantalla, tancat als soterranis
del Camp Nou, hi havia un
moment sublim en el qual hi
veia clar. Un clic que il·lumi-
nava la clau per fer mal al con-
trari. Capficat com estic en
analitzar-ho tot en termes po-
lítics, he de reconèixer que
ahir, tot dinant, parlant amb
els companys de feina (gent
que toca més de peus a terra),
comentant les apreciacions
radiofòniques de Xavier Sala i
Martín, he vist de cop la llum. 

Imaginem-nos que en
Pere va un diumenge, en fa-
mília, a la comunió d'una ne-
boda. Que una amiga molt
amiga, amb qui de fa anys té
una història (i potser a la qual
ha promès ja mil vegades que
deixaria la seva dona), no pot
reprimir-se davant la seva es-
tampa pública de marit feliç i
(com diria Flotats) s'abraona
sobre ell i, alta com és i enjo-
iada com va, li diu "grandís-
sim fill de puta" i li etziba un
cop que l'encerta no gaire de
ple al crit de "tu ja saps perquè
te'l foto". Imaginem que en

Pere, sorprès i desesperat a
parts iguals, troba que ha de
justificar-se urgentment da-
vant la seva dona. Que, atesos
els insults i les mirades rebuts
al carrer en dies anteriors, un
ressort automàtic l'empeny a
parapetar-se darrere la tensió
política del país. 

Imaginem que, per donar
més credibilitat a la seva ex-
cusa, temerós que no coli (per-
què les dones tenen un nas
molt fi), decideix fer-ho públic
i iniciar una ronda pels mitjans
per victimitzar-se. Imaginem
que la família de l'agressora i la
de l'agredit es coneixen de so-
bres, però decideixen no fer-se
mal mútuament. 

Imaginem que passa una
setmana i resulta (sorpre-
nentment!) del tot impossible
esbrinar la identitat de la se-
nyora de mitjana edat de Ter-
rassa, assistent a la comunió,
familiar d'un dels nens parti-
cipants, que en Pere jura i per-
jura que no sap qui és.
Imagineu tot això i veureu que
és molt més versemblant que
qualsevol altra història que
hàgiu sentit des del dia dels
fets. Ep, però és només pura
imaginació.

per Joan Granollacs 

4I, de sobte, tot encaixa
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Nou Barris aparca la crisi i respira
alegria durant la Festa Major 

» Del 13 al 18 de maig, el districte s’omple d’activitats de tot tipus
» Una vuitantena d’entitats s’impliquen en l’organització dels actes

Francisco Melero s’endinsa
en la Primera Guerra Mundial
LITERATURA4L’escriptor de
Nou Barris Francisco Melero
s’endinsa des d’una òptica de fic-
ció en la Primera Guerra Mun-
dial en un nou projecte literari
titulat Amapola Negra. I Gé-
nesis 1914. El pròxim 26 de
maig veurà la llum el primer vo-
lum d’un total de quatre que es
publicaran.  

Melero, que l’any 2009 va
ser tercer finalista del premi
Planeta amb la novel·la El Faro
del Unicornio, assegura que
“amb aquest projecte pretén fer
una cosa que encara no s’ha fet
en literatura, encara que sembli
mentida, com és narrar a través
de personatges de ficció tots els
principals esdeveniments de la
Gran Guerra oferint una visió
global des dels dos bàndols i
tractant aspectes militars i hu-
mans”.

Un dels punts forts de l’obra,
explica l’escriptor, “és la pre-
sència, entre els personatges
principals, d’un empresari de
Barcelona, que representa el
paper que Espanya va jugar en

el conflicte”. L’autor ha decidit
tirar endavant aquest projecte,
entre altres motius, per “la poca
literatura que existeix entorn la
Primera Guerra Mundial, so-
bretot si es compara amb la
que hi ha de la Segona Guerra
Mundial o fins i tot de la Guerra
Civil”. Una situació que destaca,
com a “apassionat de la histò-
ria”, és el fet que aquesta guerra
“està envoltada de tanta èpica i
tanta mística, i al mateix temps
mancada d’elles. No es poden
trobar en altres conflictes una
mescla d’elements arcaics i de
rabiosa modernitat”. Melero
afegeix que “el període d’entre
1914 i 1918 reuneix tots els es-
deveniments històrics que mar-
quen el pas de l’edat antiga a la
modernitat tal com la conei-
xem avui en dia”.

L’Editorial que ha fet realitat
aquest projecte és la gironina
Gregal, que amb l’obra de Me-
lero comença el seu camí en les
publicacions en llengua caste-
llana després de la seva clara
aposta pel català.

Reformes a la parròquia 
de Sant Rafael Arcàngel 

OBRES4La reforma de la pa-
rròquia de Sant Rafael d’Ar-
càngel ja és més a prop després
que l’Ajuntament i l’Arquebisbat
hagin iniciat els tràmits per am-
pliar el temple actual, segons ha
avançat BTV. 

L’única condició establerta
és que cal respectar el pati que
el separa, només per 13 metres,
del Casal de Joves Guineueta.
En un primer moment el pro-
jecte preveia que aquest pati
quedaria reduït a la meitat però
en el darrer plenari el consisto-
ri va aprovar el projecte amb

una modificació: la parròquia
nova es desplaçarà uns metres
per mantenir-lo. 

La comunitat de Sant Rafael
Arcàngel es va instal·lar fa gai-
rebé 50 anys de manera provi-
sional en una parròquia situada
molt a prop de l’antiga església
al Parc Central de Nou Barris.
Actualment les instal·lacions
estan molt deteriorades i la seva
reforma ha estat una llarga rei-
vindicació de la comunitat, que
reclama que després de tants
anys se la tingui en compte. Fi-
nalment ha estat així.

El PP denuncia un atac a 
la seu del partit al districte 

POLÍTICA4El president del PP
de Barcelona, Alberto Fernández
Díaz, va denunciar a principis de
mes un atac a la seu del partit al
districte i va posar l’accent en la
gravetat dels fets. 

En un comunicat, el partit va
explicar que el president del PP
a Nou Barris, Javier Barreña, va
presentar una denúncia als Mos-
sos d’Esquadra després de com-
provar els desperfectes, tot i
que va deixar clar que no es van

produir cap tipus de danys per-
sonals.

El líder dels populars bar-
celonins va recordar la reitera-
ció d’aquests atacs i va posar
com a exemple que només al
districte de les Corts la seva
seu ha estat atacada més de 25
vegades en els últims cinc anys.
Fernández Díaz també va la-
mentar que a finals de l’any
passat la seu de Sant Andreu va
tornar a ser atacada. 

Nou Barris respira Festa Major.
Des del dia 13 i fins demà pas-
sat la gent del districte aparca la
crisi i concentra les seves ener-
gies a gaudir de sis dies plens
d’alegria i celebracions. 

Concerts, balls, activitats in-
fantils i esportives, el Mercat
modernista, la Mostra de mer-
cats, una exhibició castellera, un
espectacle de llum, aigua i mú-
sica a la Font Màgica Manuel de
Falla... D’aquestes i més activi-
tats programades podran gaudir
tots els noubarriencs fins aquest
diumenge al vespre, en un any
que incorporen un alt contingut
social, educatiu i de lleure i que
principalment estan destinades
als infants. 

Una de les característiques
principals d’aquesta festa és la

gran iniciativa de les entitats del
districte que impulsen moltes
activitats. En total, són una vui-
tantena d’entitats que s’han im-
plicat en l’organització d’aques-
tes iniciatives.

Avui el pregó el pronuncia-
rà a un quart de nou del vespre
al pati de la Seu del Districte el
mestre vitraller internacional
de Nou Barris, Pere Cànoves.
Cànoves ha treballat en vitralls

de la Catedral de Barcelona,
Mallorca, el Japó, els Estats
Units i Hondures, entre altres.
La regidora del districte, Irma
Rognoni, hi serà present i tam-
bé assistirà a l’espectacle de la
Font Màgica Manuel de Falla,
que se celebra just després del
pregó.

Finalment, dilluns 19 de
maig tindrà lloc el lliurament
dels premis Nou Barris.

L’exhibició canina de la Guàrdia Urbana. Foto: Districte

Redacció
NOU BARRIS

Català | Parelles lingüístiques
El passat dimecres es va celebrar l’acte de constitució de parelles lingüístiques 

del programa Voluntariat per la Llengua que impulsa la delegació de Nou Barris del 
Centre de Normalització Lingüística de Barcelona. L’acte també va servir per fer una 

commemoració del Tricentenari de 1714 amb la intervenció del seu comissari, Toni Soler.  
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Millorar i diversificar les àrees de
joc infantil amb la participació de
les escoles, les entitats i la ciuta-
dania. Amb aquesta meta, el go-
vern municipal ha endegat da-
rrerament el Pla de Racons In-
fantils que preveu la creació de 10
nous espais per a infants –un
d’ells entre els carrers de Castellví
i Lliçà, a Torre Baró, en vermell
al mapa– i la renovació de 44 àre-
es de joc existents –un d’ells al
parc de la Guineueta, en verd al
mapa– entre el 2014 i el 2015, i
la renovació de 220 àrees més de
cara a una segona fase d’actua-
cions entre els anys 2016 i 2019.

En aquesta línia, el Pla vol
aconseguir la integració dels ele-
ments pensats per als més petits
amb els adreçats a la gent de més
edat que els acompanya. Així, s’a-
favoreix l’activitat física conjun-

ta i la convivència generacional
entre infants i adults. Per altra
banda, també s’introduiran ele-
ments innovadors relacionats
amb les noves tecnologies. Aques-
tes actuacions permetran la inter-
acció entre els infants, nois i
noies i públic en general. 

A més, tant les actuacions de
renovació com els nous equipa-

ments que es crearan estaran
subjectes a criteris de sostenibi-
litat i no contaminació, ja sigui
durant el període d’execució d’o-
bres com un cop estiguin dispo-
nibles per ser utilitzats. L’execu-

ció del Pla, que es durà a terme en
els pròxims 5 anys, té un pressu-
post d’aproximadament 20 mi-
lions d’euros. 

NOUS RACONS
Les àrees de nova creació tindran
una superfície d’uns 100 metres
quadrats i entre un i tres elements
de joc –un gronxador doble, un
tobogan i una molla–. La selecció
dels 10 racons ha estat consen-
suada amb els districtes i es di-
ferencien per la tipologia del seu
paviment de seguretat, ja sigui de
sorra o sauló. A Nou Barris s’hi
instal·larà un de nou entre els ca-
rrers de Castellví i de Lliçà. 

Sobre la renovació integral o
parcial de 44 racons infantils ja
existents –un dels quals es troba
a Nou Barris–, aquestes estaran
supeditades a uns criteris de dis-
seny per optimitzar el seu man-
teniment. De cara al pròxim man-
dat, entre 2016 i 2019, es renova-
ran 220 àrees més, el 27% de les
794 totals que hi ha a la ciutat.

Una millora per als més petits
» Barcelona posa en marxa el Pla de Racons Infantils per ampliar i polir les àrees de jocs

» El districte de Nou Barris comptarà amb un nou espai per a nens entre els carrers Castellví i Lliçà

CONVIVÈNCIA4Els encarregats,
molt sovint, d’acompanyar els in-
fants a les zones de joc infantil
són els avis. 

En aquest sentit, per atendre
diverses demandes socials es
planteja la possibilitat de crear
espais lúdics d’ús mixt, en els
quals avis i nens puguin desen-
volupar activitats lúdico-espor-
tives en un mateix àmbit. 

L’Ajuntament ha recollit in-
formació en relació als àmbits de
la salut, benestar psicosocial, es-
portiu, de lleure i de mercat. A
més, s’ha valorat els aspectes
normatius de la convivència de
les dues tipologies d’instal·lació.
Per això, s’han identificat una
trentena d’espais adients per a la
implantació d’aquesta nova ti-
pologia d’àrea mixta. 

Espais mixtos d’avis i nens

Mapa de situació dels espais infantils actuals (en verd, al Parc de la Guineueta) i futurs (vermell, a Torre Baró). Fotos: Google Maps i Ajuntament

La renovació dels 
racons es realitzarà

amb criteris de 
sostenibilitat 

Redacció
NOU BARRIS
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Tal com s’havia anunciat els
dies anteriors, els partits de l’o-
posició a l’Ajuntament van votar
a la sessió plenària de divendres
en contra de la proposta de l’al-
calde Trias, consensuada amb els
representants del comerç bar-
celoní, que volia ampliar el nom-
bre de dies d’obertura dels co-
merços de la ciutat als diumen-
ges i festius dels mesos de juliol
i agost, des de les 10 del matí fins
a les 2 del migdia. 

Aquesta proposta, que comp-
tava amb el suport de bona part
del sector comercial de la ciutat,
deixa els seus representants a
l’expectativa. “Els eixos vam tre-
ballar durant mesos i vam arri-
bar a un consens on tots ens sen-
tíem còmodes”, explica a Línia
Nou Barris Vicenç Gasca, pre-

sident de la Fundació Barcelona
Comerç. Gasca lamenta que “la
part que ha fallat és la de l’A-
juntament”, i assegura que estan
a l’espera de rebre alguna infor-
mació per part del consistori.

Malgrat que ja es coneixia el
rebuig de PSC, PP i ICV-EUiA a
la proposta de Trias, l’alcalde va
insistir a portar-la al Ple perquè
els partits deixessin clares les se-

ves posicions. Els populars la van
trobar insuficient i són partida-
ri de liberalitzar encara més el
sector, mentre que el PSC va con-
dicionar el sí al fet que es re-
nunciï a l’ampliació dels centres
comercials. Per la seva banda,
ICV-EUiA va considerar nefas-
ta qualsevol liberalització dels
horaris. Unitat per Barcelona
(UpB) es va abstenir.

L’oposició va votar en contra de l’ampliació dels horaris. Foto: Ajuntament

Els comerciants, a l’expectativa
pel fre a l’ampliació dels horaris
» El Ple vota en contra de la proposta d’augment comercial a l’estiu
» Vicenç Gasca, Fundació BCN Comerç: “Els eixos vam fer els deures”

El comerç de Nou Barris 
‘es mou’ a la plaça Virrei Amat
MOSTRA4En el marc del pro-
grama de dinamització comercial
El Comerç es mou a Nou Barris,
els comerciants del districte tor-
naran a sortir al carrer el pròxim
dissabte 14 de juny, aquesta ve-
gada a la plaça Virrei Amat, on
oferiran els seus productes. 

L’activitat tindrà lloc a partir
de les 12 del migdia i fins a les 12
de la nit, quan enllaçarà amb la
Nit de Tapes que prepara el Mer-
cat de la Mercè. “La intenció és
que es puguin comunicar les
dues activitats i hi hagi trànsit de
gent”, explica a Línia Nou Barris

Maite Fernández, dinamitzado-
ra de l’Eix Nou Barris, una de les
entitats participants en la cita. 

Durant la diada hi haurà car-
pes amb activitats de dansa, ta-
llers per als més petits, una pas-
sarel·la de moda i havaneres a úl-
tima hora de la tarda. A partir de
les 7 de la tarda el Mercat de la
Mercè obrirà les seves portes
per oferir tasts i degustacions als
visitants. Aquesta conjunció d’es-
deveniments se celebrarà per
segon any consecutiu. “L’any
passat va venir molta gent, as-
segura Fernández.

GUARDONS4L’establiment em-
blemàtic Llanes Santa Eulàlia de
Nou Barris va rebre el reconei-
xement del govern de la Gene-
ralitat en la cerimònia de lliura-
ment dels Premis a la Iniciativa
Comercial i als Establiments
centenaris de Barcelona i Cata-
lunya, que va tenir lloc a finals
del mes d’abril.

Enguany aquests premis han
arribat a la seva catorzena edició.
A més de l’establiment de Nou
Barris, un nombre important de

botigues de tot Barcelona van ser
reconegudes i homenatjades pel
Govern, després de la polèmica
que va sorgir darrerament arran
del seu possible tancament. 

Entre els guardonats en altres
categories destaquen la Joieria J.
Roca de Barcelona, a la Millor
Iniciativa Comercial o el Gremi
Provincial de Pastisseria de Bar-
celona, per la creació de la resi-
dència d’estudiants de l’escola del
gremi. Un altre guardó se’l va en-
dur la Confederació de Comerç

de Catalunya al premi per la Mi-
llor Actuació d’Especial Noto-
rietat, per la seva campanya Bo-
tigues del país, creada per dis-
tribuir butlletes per al sorteig de
La Grossa de Cap d’Any. 

L’acte va comptar amb la
presència del president de la
Generalitat, Artur Mas, conjun-
tament amb el conseller d’Em-
presa i Ocupació, Felip Puig, i el
director general de Comerç, Jo-
sep Maria Recasens, entre altres
càrrecs públics. 

Redacció
NOU BARRIS

El Comerç es mou a Nou Barris compta amb 4 sortides a l’any. Foto: Arxiu

Premi per a Llanes Santa Eulàlia

Foto de família del lliurament de premis. Foto: Gencat

Llei | Intensifiquen les inspeccions en botigues de telefonia
Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana estan intensificant les inspeccions 

administratives en botigues especialitzades en la compravenda i reparació de telèfons 
mòbils a la ciutat. Aquest desplegament és especialment important al Raval, on el dijous 

dia 8 de maig van detenir dues persones per delictes de receptació i apropiació indeguda. 
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Potenciar els espais de diàleg per
crear sinèrgies entre l’adminis-
tració i els eixos comercials. Fa-
cilitar al teixit comercial les eines
i mecanismes per al seu correc-
te funcionament i fomentar l’as-
sociacionisme entre els comer-
ciants. En resum, mirar cap al fu-
tur. Aquest és el principal ob-
jectiu que s’ha marcat el Districte
de Nou Barris, que des de fa unes
setmanes està implementant el
Pla Estratègic de Comerç de
Nou Barris, anomenat El co-
merç, vertebrador del territori. 

Mitjançant aquest pla es vol
impulsar la creació i estructu-
ració dels mecanismes de diàleg
i coordinació permanents entre
el món del comerç i els àmbits
de participació del Districte, es-
tablir els mecanismes i la me-
todologia per coordinar la pla-
nificació i l’estratègia del co-
merç a Nou Barris, així com la
promoció econòmica, i la defi-

nició i revisió dels plans d’usos
del territori. “El comerç és un
element essencial per vertebrar
el territori i una important font
de generació de riquesa i ocu-
pació”, afirma en aquest sentit
Irma Rognoni, la regidora del
Districte de Nou Barris. 

Aquest document defineix
quines són les bases de treball

per desenvolupar futures ac-
cions adreçades a la consolida-
ció i millora del model de comerç
al districte, basat en la proximi-
tat i la qualitat. 

SIS PRINCIPIS BÀSICS
El Pla Estratègic està treballant
al voltant de sis principis bàsics
d’actuació, com són crear siner-
gies entre el comerç i altres sec-

tors, la dinamització del mateix,
la innovació i l’ús de les noves tec-
nologies de la informació (TIC),
la millora de la competitivitat i
l’emprenedoria, la participació
ciutadana i la convivència entre
habitat urbà i comerç. 

Per altra banda, aquest do-
cument recull un seguit d’accions
que han sorgit del treball conjunt
amb eixos, associacions i fede-
racions comercials. Una d’elles és
l’anàlisi del comerç al territori
per tal de determinar quines
són les seves fortaleses, debilitats
i potencialitats. Mitjançant
aquesta anàlisi, es podran defi-
nir les línies estratègiques i les
prioritats de cara al futur del co-
merç de proximitat al districte. 

Rognoni ha posat com a
exemple la ruta gastronòmica
setmanal Pinxu-Panxo que el
Districte ha impulsat darrera-
ment, el que segons la regidora
“és un bon exemple d’aquesta di-
namització que afavorirà l’acti-
vitat comercial al districte i fa-
cilitarà la sostenibilitat econò-
mica”. Una iniciativa que, de
moment, està tenint força èxit.

Impuls a les botigues del districte
» Nou Barris està implementant un Pla Estratègic amb la voluntat de dinamitzar el petit comerç local
» La iniciativa pretén crear un espai de diàleg entre l’administració i les associacions de botiguers

COL·LABORACIÓ4 La partici-
pació de tothom és una de les
claus per dur a terme satisfactò-
riament una actuació col·lectiva
que afecta el districte. 

Per garantir aquest major
grau d’èxit en l’elaboració del pla,
s’ha treballat intensament amb
tots i cada un dels actors co-
mercials de Nou Barris, i s’han
integrat totes les aportacions

dels diferents eixos i associa-
cions i concessionaris de mercats
de Nou Barris, en el context de
les diferents Comissions Per-
manents de Comerç, Consells
de Promoció Econòmica i Co-
merç, Focus Grup i enquestes
interactives de caràcter trans-
versal. La unió fa la força, i un
districte unit pot enfrontar-se a
qualsevol situació. 

Integrar tothom

El comerç també actua com un eix vertebrador del territori. Fotos: Arxiu 

El Pla està treballant
amb sis principis 
bàsics d’actuació

Redacció
NOU BARRIS
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Temporada històrica. Aquesta és
la definició més precisa per des-
criure les 38 jornades que ha fet
enguany la Montañesa en el
grup cinquè de la Tercera Divi-
sió. L’equip de Nou Barris va se-
gellar diumenge passat la seva
classificació per disputar el play-
off d’ascens després de derrotar
per 2 a 0 el Vilassar. El primer
gol dels de Manolo González el
va marcar Poves en l’últim mi-
nut de la primera part després
d’aprofitar un rebuig del porter.
Sascha, que reapareixia, va fer el
segon al minut 63 de la represa.

CONTRA EL PATERNA
El primer rival de la Monta per
assolir el somni de l’ascens a la
Segona Divisió B serà el Pater-
na. Els de Nou Barris juguen

aquest diumenge a les 12 del
migdia al camp dels valencians
i el pròxim cap de setmana es
disputarà la tornada al Munici-
pal de Nou Barris. Si els grocs i
negres superen aquesta prime-
ra eliminatòria del play-off, en

jugaran una altra que també
haurien de superar per poder
disputar la tercera i definitiva.
Aquest any la Monta ha superat
els registres de fa tres anys,
quan també va disputar el play-
off per pujar de categoria.

Els jugadors de la Monta celebren la magnífica temporada. Foto: Facebook

La Montañesa lluitarà per fer
realitat el somni de l’ascens

» L’equip de Nou Barris tanca una temporada històrica amb victòria
» El Paterna serà el rival de la primera eliminatòria del play-off d’ascens

‘Cascada’, guanyadora del
BCN Sports Film Festival

CONCURS4El documental nord-
americà d’Anson Fogel i Skip
Anderson, Cascada, va rebre
l’Àmfora Ciutat de Barcelona
com a millor pel·lícula de la cin-
quena edició del BCN Sports
Film Festival. 

Aquest film detalla la recer-
ca del salt d’aigua perfecte i està
produït per Shannon Ethridge. A
més, el jurat –format per perio-
distes i exesportistes– va atorgar
el premi especial a la producció
danesa 9 Metres, d’Anders Wal-
ter i Shannon Ethridge. 

El BCN Sports Film es ca-
racteritza per la gran diversitat de
guardons. La millor producció
catalana va recaure en el docu-
mental Imparables, de Richard
Calvani. El guardó a la millor
pel·lícula de ficció va ser atorgat
a Matilde, de l’italià Vito Palmieri
i Maxman Coop. 

A més del lliurament de pre-
mis, el cinquè BCN Esports Film
Festival va acollir un homenatge
a Alvaro Bultó, celebrat el passat
dijous 8 de maig, i a Jordi Sans,
waterpolista olímpic.

L’esport, protagonista del
programa de la Festa Major

ACTIVITATS4La Festa Major
2014 de Nou Barris té un clar re-
gust d’esport. El programa de les
activitats que es fan entre els
dies 13 i 18 d’aquest mes és una
benedicció per als amants de
l’activitat física. Ahir al matí es va
celebrar el VII Torneig de futbol
sala dels centres ocupacionals i al
llarg de la tarda la Plaça Major va
acollir la pràctica d’un nou esport
de pales, l’spiribol, que es basa a
fer girar una pilota de tenis al vol-
tant d’un pal per aconseguir en-

rotllar la corda. Durant la tarda
d’avui a les Pistes Antoni Gelabert
hi ha programades diverses Mas-
terclass esportives.

Durant el dia de demà els
amants dels escacs tenen la seva
cita a la Via Júlia, on se celebra
la Diada d’escacs. Demà al mig-
dia també hi han organitzada
unes demostracions d’hoquei
adaptat  i de natació adaptada i
diumenge al matí se celebrarà la
28a Cursa popular de Nou Ba-
rris i la 10a caminada popular.

Premi per l’organització 
del Mundial de Natació

NATACIÓ4L’Ajuntament de
Barcelona ha rebut el reconei-
xement de la Federació Catala-
na de Natació per la seva capa-
citat organitzativa i la promoció
de la natació durant la celebra-
ció del Mundial de Natació del
passat estiu.

La Federació Catalana de
Natació ha volgut reconèixer
Barcelona durant la celebració
de la Diada de la Natació Cata-
lana, on es premia la tasca d’ins-

titucions, clubs i esportistes en
la promoció d’aquest esport. La
tinent d’alcalde d’Esports, Mai-
te Fandos, ha agraït aquest re-
coneixement, fruit de “la capi-
talitat que exerceix Barcelona en
el món de l’esport, reconeguda
internacionalment” i ha desta-
cat “l’ingent tasca que realitza la
Federació Catalana i l’ampli
ventall de clubs i entitats que dia
a dia treballen en favor d’a-
quest esport”.

Redacció
NOU BARRIS

Foto de família dels guardonats. Foto: BCN Sports Film

Futbol | El Canyelles empata amb el Granollers
El CE Canyelles va aconseguir un meritori empat (3-3) contra el quart classificat del grup 1

de la Primera Catalana, l’EC Granollers. L’equip de Daniel Cruz continua en una situació
molt delicada a la classificació. A falta de tres jornades perquè finalitzi la lliga, l’equip de 

Nou Barris es troba en llocs de descens (15è classificat) i té la salvació a cinc punts.
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AGENDA MENSUAL
DIMARTS 20 DE MAIG
19:30 Dimarts Concerts és un cicle musical que
se celebra a l’auditori de l’Escola Municipal
de Música cada dimarts a la mateixa hora. Els
concerts són oberts a tot el públic, tant als
usuaris com a qualsevol ciutadà.

DIJOUS 22 DE MAIG
19:00 Taller dels somnis. Aquest és un taller de
voluntaris que ensenya a mirar a l’interior d’u-
na persona i entendre els significats que ens
ofereixen els somnis. / Centre cívic Torre
Llobeta.

DISSABTE 31 DE MAIG
10:00-12:00 Taller de risoteràpia. Mitjançant
aquest taller els participants podran apren-
dre a relaxar-se i a tenir una millora qualitat
de vida amb el riure per bandera. / Centre cí-
vic Can Verdaguer.

FINS AL 23 DE MAIG
Matí-Tarda Guampiro en su tinta. Exposició de
l’artista Edgardo R. López Jocker Guampiro,
un dibuixant argentí establert a Barcelona des
de fa molts anys, que presenta una recopilació
de treballs dins del camp de l’humor gràfic.
/ Centre cívic Can Verdaguer.

FINS AL 30 DE MAIG
Matí-Tarda Bestiario del planeta Cóncavo.
Projecte que han realitzat durant els últims
anys l’il·lustrador Ivan Mata amb els textos
de Xavier Uribe. / Centre cívic Torre Llobeta.

DIMARTS 27 DE MAIG
18:00 Treure’s contes del barret. Activitat infan-
til adreçada als majors de 5 anys. Narració de
contes a càrrec de Dídac Micaló. / Biblioteca
Les Roquetes.

DIMECRES 4 DE JUNY
17:00-19:00 Taller de treballs manuals amb pro-
ductes reciclats. Aquesta activitat està de-
dicada especialment als més petits, que
aprendran la importància de reutilitzar ma-
terials. / Centre cívic Can Verdaguer.

DIUMENGE 18 DE MAIG
9:30 La Cursa de Nou Barris arriba a la seva 28a
edició amb un vessant solidari que vol evitar
l’exclusió entre els joves del districte. / Pla-
ça Major de Nou Barris. 

CULTURA INFANTIL ESPORTSEXPOSICIONSTALLERS

En el marc de la Festa Major de Nou Ba-
rris, la companyia Damaris muntarà un
espectacle d’animació infantil a la
plaça Major de Nou Barris, costat oli-
veres. Organitza Església 9Barris.

Festa Major
Animació infantil

Dg. 18 de maig a les 12:00

Els dissabtes és l’hora d’aprendre a cui-
nar en família, una pràctica molt sa-
ludable que ensenya a grans i petits a
cuinar i treballar en equip. / Mercat de
la Guineueta

Gastronomia
Cuinem en família
Ds. 7 de juny a les 11:00

Nou Barris està de festa. Per Cànovas,
mestre internacional vitraller, serà
l’encarregat d’adreçar-se als veïns i veï-
nes del districte per donar el tret de sor-
tida a les festes. / Pati de la Seu del Dis-
tricte.

Pregó
Festa Major Nou Barris
Dv. 16 de maig a les 20:15

La Montañesa rep a casa el Paterna, en
el que serà el segon partit de l’elimi-
natòria d’ascens a Segona B. Els de Ma-
nolo González parteixen com a favo-
rits. / La Bombonera.

Partit per l’ascens
Monta-Paterna
Dg. 25 de maig
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