
APROXIMACI~ A LA HISTORIOGRAFIA DE NOU BARRIS 

L'objectiu d'aquest article és oferir una guia senziila,útil i practica sobre la histo- 
ria de Nou Barris. S'estructura en quatre apartats. En primer Uoc, es justiiiquen els 
motius pels quals, en opinió dels autors, és necessaria una guia que reculli de manera 
ordenada i entenedora les publicacions que fins ara s'han fet sobre el passat de I'actual 
disuicte de Nou Barris. En segon Iloc, es dibuixa un estat de la qüestió per tal d'intro- 
duir el lector en els aspectes més coneguts de la historia de Nou Barris i es fa referen- 
cia a aquells altres sobre els quals s'ignora quasi tot. A continuació, s'inclou un liistat 
tematic comentat de la bibliografia amb contingut histbric publicada h s  I'estiu de 
2002 i que signiiicativament faci referencia a Nou Barris. Determinades obres que, a 
judici dels autors, tenen un major interes són objecte de petites ressenyes especials. 
Finalment, es fa una relació d'entitats i institucions relacionades més o menys directa- 
ment amb la divulgació historica o la custodia de documentació centrada en Nou 
Barris. 

Es tracta de facilitar I'estudi i l'aproximació al coneixement del passat de Nou 
Barris a un col.lectiu divers de persones, poteneialment interessades en aquesta mena 
de tematiques. El professorat de Primaria i Secundaria de Nou Barris pot trobar una 
referencia interessant per tal d'elaborar materials curriculars centrats en la proximitat 
del seu alumnat. Aquests professionals coneixen prou bé les potencialitats d'aprenen- 
tatge que ofereix el propi entorn. Igualment útil pot resultar per a I'alumnat de 
Batxiiierat que vol orientar els seus ueballs de recerca cap al passat de Nou Barris o del 
Pla de Barcelona en general. Els professors i els alumnes universitaris també poden uti- 
iitzar aquesta giiia, si més no com a pista inicial, per tal d'aprofundir en aspectes con- 
crets de la historia de Nou Barris o del nord del Pla de Barcelona. 

Tanmateix, pot interessar també a professionals amb una relació més o menys 
directa arnb les qüestions culturals o socials, per tant, pot interessar periodistes, histo- 
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riadors, sociolegs, geografs o documentalistes en general que han de coiifeccionar 
obres monografiques, articles o informes relacionats amh la historia de Nou Barris, 
Finalment, no menys interessant ha de ser per tothom que tingui interes en aproparse 
al passat del territori i de la gent d'aquest districte i no sapiga per on comengar, 

1. Per que una gula d'bisforiograjZa de Nou Barris? 

L'aparició del districte de Nou Barris va ser fruit de la reorganització adminis- 
trativa de I'Ajuntament de Barcelona de 1984. Cantic districte municipal M va ser divi- 
dit en els nous districtes de Sant Andreu i Nou Bürris amb la voluntat, per part deis res- 
ponsables de la ciutat, d'apropar els servcis municipals al ciutada. 

Es coifigurava així un nou districte de Nou Barris amb una supei-ficie de 8 km2, 
el 8,s % del total de la ciutat i amb una població de 169.163 habitants, 1'11,2 % de 
Barcelona, el 2001. Dels deu districtes municipals que apareixien el 1984, Nou Barris 
era i'utiic que no comptava amb uns referents d'identitat historica mínimament defi- 
nits. FJ dos primers districtes, CiutatVella i Eiample, formen I'antic territori historic de 
la ciutat de Barcelona i tenen trets d'identiticació cultural,social i historica tan marcats 
que, de fet, són els considerats propis de I'imaginari col4ectiu de Barcelona. Els altres 
set districtes corresponen ais antics pobles agregats dins el Pla de Barcelona entre 1897 
i 1921. Es tracta de Sants-Montjuic, Les Corts, Sarria-Sant Gervasi, Gracia, Horta- 
Guinardó, Sant Andrei~ i Sant Marti. La reestructuració de S984 es plantejava, a més de 
i'apropament de l'administració municipal als barris i als ciutadans, la reparació del 
greuge que va significar la substitució dels noms dels antics municipis, a partir de l'a- 
gregació,per la freda i neutra nunieració ordinal. La nova ilomenclatura venia a reconei- 
xer simboiicanient la persistencia de 12 memoria historica dels antics pobles, la poten- 
cialitat del seu teixit social, associatiu i cultural i les possibilitats de les seves identitats 
propies com a complement o juxtaposició de la descenualització administrativa euge- 
gada amb la reorganització dels nous districtes. 

En aquest context, el tiou districte de Nou Barris nakia el 1984 envoltat de mol- 
tes peculiaritats. Mentre que per a la resta de districtes la uova estructuració adminis- 
trativa representava, entre altres coses, una recuperació d'identitats propies diluides 
fins aleshores en el conjunt de la Gran Barcelona, per a Nou Barris seria un procés de 
lenta construcció d'una identitat que tot just havia comengat a formar-se. En la con- 
cepció del nou districte va ser decisiva la necessitat d'afrontar l'enorme magnitud a la 
qual havia arribat el districte M a inicis dels anys vuitanta, moment culminant de les 
onades immigratories de les tres decades anteriors. Més de 400.000 habitants tenien 
com a seu del districte M la vella Casa de la vila del Sant Andreu historic a la plaga 
d'oriila. Era imprescindible la redistribució territorial i administrativa d'un territori 
amb una enorme densitat demografica i amb un volum de població eqiiivafent a algu- 
nes de les grans ciutats espanyoles. Cantic districte va ser dividit en dues parts de 
dimensions territoriais i demograf~ques aproximadament equivalents. L'avinguda de la 
Meridiana,una barrera infrauquejable ja des del moment de la seva construcció als anys 
seixanta, va ser el nou Iímit entre els districtes de Sant Andreu i Nou Barris. D'aquesta 
manera veia la llum administrativa Nou Barris, un territori que havia tingut sempre com 
a centre el nucfi historic de Sant Andreu: la parroquia de Sant Andreu de Palomar en 



temps medievals i moderns, I'Ajuntament de SantAndreu des del segle XVIU fins a 1897 
i la seu del districte M entre aquesta data i 1984. 

Els 200.000 habitants que s'aplegaven en el nou districte de Nou Barris el 1984 
no tenien una identitat historica comuna prou definida ni suficicntment coneguda ni 
compartida pel conjunt. L'enumeració de diversos factors pot ajudar a entendre'n els 
motius. En primer Iloc, es tracta d'un territori mancat &un nucli historic i monumen- 
tal o identificable com a tal pel conjunt del districte. De la mateixa manera, I'imaginari 
social col.lectiu té molt poques referencies d'un passat prou signiftcatiu com pcr farcir 
ka memoria historica conjunta.En segon Iloc, bona part de la població de Nou Barris ha 
arribat a aquest territori fa no més de tres generacions. Sense continui'tats generdcio- 
nals pmu dilatades en el temps, les identitats historiques de tota mena es troben enca- 
ra en període de coi~solidació a Nou Barris. En tercer lloc, els elements d'identificació 
col4ectiva que es van configurant són diversos i, en certa manera, cotitradictoris. El 
nom mateix del territori del districte ha anat canviant al Uarg del temps. Mentre que la 
zona sud,eIs actuals barris devilapicha, s'identificd~d com a Santa Eulalka deviiapicina, 
les zones centre i nord eren conegudes abans de 1936 com a Roquetes o Verdum. Un 
altre nom que també va ser utilitzat ja en ta decada dels seixanta va ser el de Barris Nord 
i a I'inici deis setanta I'Associació de Veins Trinitat Vella va proposar el nom de Nou 
Barris per a referir-se al sector dels nou barris afecrats pel Pla urbanístic Torre-Baró- 
Vallbond-Trinitat. Aqitests nou barris eren de tres tipus:Torre Baró, part de Roquetes i 
Vallbona, autoconstruits pels veins;Trinitat Nova, Guineueta, Canyelles, el Verdum i part 
de les Roquetes, fruit de la iniciativa pública; Trinitat Velia, Prosperitat i Ciittat 
Meridiana, constriiits per immobiliaries. El pla parcial municipal seria contestat coI.lec- 
tivament pel moviment veinal de la zona, que ja comptava amh experiencia reivindi- 
cativa i associativa anterior, en demanda d'infrastructures i equipaments i serveis 
urbans. En el moment de la constitució del nou districte, aquest va rebre el nom 
emblematic del moviment veinal que havia aglutinat els esforsos de les associacions de 
les zones centre i nord. J3 component reivindicatiu, de lluita perla millora de la urba- 
nització dels barris, de cultura associativa, de solidaritat ve'inal, desenvolupat en les llar- 
gues decades dels seixanta i setanta seria determinant en la formació d'una primera 
identitat comuna en els nou harris esmentats. 

La zona sud del districte, els barris de Vilapicina, comparteixen només parcidl- 
ment aquests referents. Les associacions de veins de Torre Llobeta i Turó de la Peira- 
Vilapicina han estat tradiciodment f o r ~ a  actives des dels anys seixanta i les reivindi- 
cacions v e h k  i ciutadanes han marcat la historia recent de les dues zones. Hem d'a- 
fegir, pero, altres elements en aquesta zona sud fruit de la consciencia de nucli historic 
anterior a les onddes immigratories de mitjatls del segle XX. Les referencies al món de 
la masia, la formació del nucli d'habitatges de Can Peguera (antic barri de cases barates 
de Ramon Albó), les freqüents relacions amb el Sant Andreu o I'Horta histories i una 
urbanització ja forqa més consolidada que es remunta a fin& del XiX i inicis del XX 
són elements historics identiticadors difrrenciats entre aquesta zona sud i els nou 
barris del centre i el nord del districte. 

En definitiva, els factors anteriors han contribiiit a dificultar la consolidació 
d'una identitat historica comitna i compartida pels mateixos hahitants del districte. 
Una guia d'historiografia com aquesta, en darrer extrem, ha de ser una eina útil en la 
llarga i feixoga tasca de recuperar la memoria col.lectiva de la població de Nou 



Barris, per molt divers i ignorat que sigui aquest passat comú. Al lldrg d'aquest arti- 
cle, es podrk comprovar com la historiografia de Barcelona ha marginat els estudis 
sobre aquest extrem nord del Pla de Barcelona que és Nou Barris. Sistematitzar les 
aportacions que s'han fet i ajudar a orientar els aspectes poc treballats perque els 
especialistes i les persones interessades en la historia ho tingnin més facil per 
avanqar és una tasca absolutament imprescindible a Nou Barris, molt més que en 
altres districtes de la ciutat. 1 aquest camí de recuperació del passat ohlidat s'ha de 
seguir en diverses direccions: l'ambit popular i I'escolar i I'imhit especialitzat i uni- 
versitari. Aquesta voluntat és la que impulsa els autors a elaborar una guia d'histo- 
riografia de Nou Barris. 

2 El condzement delpassat de Nou Barris. Estat de la qüestl6 

La primera constatació a fer és I'enorme desconeixement que existeix a hores 
d'ara sobre, el passat de Nou Barris. Són diverses les dicnltats que expliquen aquest 
resultat. El territori de I'actual districte ha constituyt tradicionalment un sector margi- 
nal i periferic tant des del punt de vista de Sant Andreu com de la propia ciutat de 
Barcelona. La posició periferica ha vingut donada per una triple problematica. En pri- 
mer Iloc, les difícils comunicacions han condemnat Nou Barris fuis als anys vuitanta del 
segle XX a i'allunyament dels centres socials, economics i cnlturals andreuencs i bar- 
celonins. En segon Iioc, l'estructura social i economica de la població instal4ada al dis- 
tricte amb la renda per habitant més baixa de la ciutat, procedent de la immigració en 
bona pan, sense un sector productiu potent i amb trets propis d'una ciutat dormitori 
ha reforqat la seva posició marginal. En tercer Uoc, el fet que fins el 1984 no existís una 
entitat administrativa propia ha accentuat I'aiiunyament dels centres de decisió políti- 
ca i cultural de la ciutat. 

Pel que fa als estudis historics, aquesta posició periferica i marginal del territori 
i la població del districte s'ha uadnit en una historiogda amb deficikncies importants. 
Són quatre els elements més destacats al respecte. El primer, la quasi absoluta manca 
d'interes dels especialistes en la historia de la ciutat de Barcelona per aproximar-se al 
passat de NouBarris, amb notables excepcions com les de Jaume Fabré i Josep M. 
Huertas Claveria o MerceTatjer. 

El segon, l'absencia al districte d'institncions públiques o privades de caire cul- 
tural amh els recursos snficients per impulsar estudis de recerca o de divulgació 
historica de manera continuada i eficaq. La iniciativa pública del propi districte es 
limita a la tasca de I'Arxiu Municipal de Nou Barris, de caire divulgador i molt limi- 
tada fins aleshores. L'entitat que constitueix el paradigma de l'inter&s pel passat de 
Nou Barris és I'Arxiu Historic de Roquetes-Nou Barris. Fruit de la iniciativa popular i 
d'un grup d'entusiastes incansables, amb prop de 200 socis va engegar el 1983 una 
enorme tasca de recerca, recuperació, catalogació, conservació i difusió del patrimo- 
ni historie, artístic, cultural i documental de Nou Barris. Altres entitats amh molta 
menor projecció pero que també s'han ocupat de la recerca i divulgació del passat 
del districte han estat el Centre d'Estudis i Documentació de Non Barris als anys vui- 
tanta i el Grup d'Historia de Nou Barris Can Basté des de 1996 fins a l'actualitat. En 
qualsevol cas, les tres entitats privades i I'Arxiu Municipal s'han vist enormement 



limitades per la manca de recursos en una feina tan feixuga com la recuperació de la 
historia de Nou Barris, 

En tercer lioc, la imatge que actualment domina la historia de Nou Barris pre- 
senta Uocs comuns i mires populars que no han estat sotmesos a una crítica argumen- 
tada i metodologica satisfactoria. El lloc comú que domina l'imaginari col4ectiu és el 
moviment veüial dels anys seixanta i setanta.Vist fins ara com a fets epics, manquen 
estudis rigorosos sobre les causes que el motiven, les circumstincies en que es desen- 
volupa i els resultats reals que aconsegueix. D'altra banda, tampoc es coneixen sufi- 
cientment els mecanismes de requaliftcació i apropiació especulativa utilitzats pels 
promotors urhanistics i els propietaris dels terrenys urbanitzahles. De la mateixa mane- 
ra, el paper de l'administració pública no passa de formar part del discurs epic, en nega- 
tiu en aquest cas. I són les mancances de I'administració pública a l'hora de propor- 
cionar els serveis i equipaments necessaris, i la fehre especulativa dels promotors urha- 
nístics els agents contra eis quals anava dirigida fonamentatment la Uuita del moviment 
veüial. A més, els processos al voltant de t'arribada massiva de milers i milers de per- 
sones a Nou Barris o les formes de socialització i adaptació al nou territori que adopta 
aquesta pohlació ens són forqa desconeguts. 

Un altre lloc comú és el d'un passat rural caracteritzat per I'existencia de nom- 
hroses masies repartides pel territori de Nou Barris: un passat idealitzat anterior a I'o- 
nada immigratoria dels seixanta i setanta. Encara queda per fer una revisió crítica con- 
vincent del món de la masia a Nou Barris al voltant de qüestions com els factors de 
localització, la seva estructura productiva, les relacions socials que genera, etc. 

De fet, la historia de Nou Barris anterior a les onades immigratories és encara 
molt més desconeguda. Els anys quaranta i cinquanta de la Uarga postguerra no han 
estat ohjecte de practicament cap estudi. El període compres entre i'agregació de Saut 
Andreu a Barcelona i la guerra civil ha despertat I'interes m a t  d'alguns estudiosos com 
per exemple Carme Garcia, integrant del Centre de Documentació de Nou Barris, i d'al- 
tres especialistes en la historia de Barcelona al voltant de les tipologies d'habitatges 
populars als barris histories de Vilapicina i Roquetes. El barri de Can Peguera ha estat 
ohjecte d'algunes aportacions des de diversos plantejaments. El Grup d'Historia de 
Nou Barris-Can Basté va intentar una aproximació més global a aquest període anterior 
a 1936. La historia de Nou Barris del segle XiX i anterior es perd literalment en la fos- 
cor de la nit dels temps. Algunes fites medievals i altres dels segles XVIII i XM cone- 
gudes no fan possible altra cosa que articular hipotesis aproximatives sobre la historia 
del territori en aquests segles més Uunyans. 

En quart i darrer Iloc, malgrat la notable superfície que compren, els factors de 
marginalitat del districte fan molt diGcil la tasca d'encaix de l'evolució historica de Nou 
Barris en el conjunt del Pla de Barcelona en segles passats i de la ciutat de Barcelona el 
segle XX. Per aquest motiu, les obres d'abast general d'historia de Barcelona no s'ocu- 
pen satisfactoriament del rol que ha jugat el territori de Nou Barris dins la ciutat. De la 
mateixa manera, els estudis locals es perden, la majoria de vegades, en qüestions de 
detall sense arribar a relacionar la casuística més propera amh processos d'ahast més 
general. 

El resultat de les limitacions anteriors és un conjunt d'aportacions historiografi- 
ques caracteritzat per la dispersió cronologica i temirica. Al costat de períodes amh 
grans buits, hi ha altres etapes historiques que han rebut més atenció. En el millor dels 



casos, pero. els estudis 
són aillats i no formen 
pan de projectes inter- 
pretatius. tematics o cnb 
nologics mes amplis. 
D'altra banda, el nomhre 
d'aportacions especifi- 
cament centrades en el 
territori de Nou Rarris, 
abans o després de la 
seva formació com a dis- 
tricte miinicipal com a 
tal, és extremadament 
rediiit. Bona part de la 
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Barris 6s prodiicte d'es- 
tudis que. centrats en Sant Andreu o en Hona o en el conjunt de Barcelona. aporten 
referencies sobre el territori i la pohlació de Nou Rarris. De fet. abans de 1984 forma- 
va pan de Sant Andreu de Palomar i, per tant, és perfectament explicable que la Iiisto~ 
riografia anterior a aquesta data i referida a Sant Andreii aporti també informació sobre 
la pan situada a ponent de la Meridiana. Posteriorment. els estudis andreuencs més 
recents, pero centrats en dates anteriors encara a 1984, també continuen interessant-se 
per molts aspectes del passat de I'actual Nou Barris. Destaca de manera molt especial 
a aquest respecte la tasca desenvoliipada pel Centre d'Estudis lgnasi Iglésias de Sant 
Andreu. Les intenses relacions amb Horta, especialment amb el barri de Vilapicina. 
també tenen el seu reflex en el camp bistoriogific. Aixi. obres centrades en Hona con- 
tenen moltes referencies vialides per a la zona sud de Nou Rarris. Menor és la utilitat de 
les obres que fan referencia al conjunt de la ciutat de Barcelona pels motius ia expres 
sats al llarg d'aquest article.Tot i aixi, en aquesta guia es recullen obres generdls d ' e s  
pecial inte$s des de la perspectiva de Nou Barris. 

3 Recull de la bibliografa publicada a I'entorn delpassat de Nou Barris 

A continuació, presentem una classificació dels estiidis publicats fins a I'estiu de 
2002 que fan referencia. totalment o parcial i de manen prou significativa. al passat de 
Nou Barris. S'ha realitzat una selecció previa del volum total de documentació dispo- 
nible en hinció de dos criteris basics. El primer. la facilitat de localització de la bihlio~ 
grafia que s'hi presenta. S'ha intentat que cada obra citada es tmbi a I'abast d'un lector 
mitja en tots o en alguns dels centres i les institucions qiie apareixen al final d'aquest 
article. El segon criteri és l'interes directe del contingut de les publicacions. S'ha donat 
prioritat a aquells estudis que aporten iina perspectiva el més completa i entenedora 
possible sobre la historia de Nou Barris. 

la classificació que s'utilitza és mixta: cmnologica i tematica. La classificació cr<> 
nologica s'utilitza pera situar les obres amb contingut clarament centrat en una etapa 



historica determinada. En aqueiis períodes en que el número d'entrades d'obres és 
prou ampli, es completa I'esquema organitzador amb una classificació tematica 
secundaria, que és diferent segons les característiques del període en qücstió. Un petit 
comentari crític a I'inici de cada apartat cronologic o tematic pot ajudar a orientar el 
lector sobre el contingut i la significació de les obres que apareixen relaciotiades tot 
seguit. Quan I'interes i el contingut de determinades obres ho acousella, s'ha repetit en 
més d'unt etapa cronologica la citació d'aquelles publicacions que ofereixen elements 
valuosos per a més d'un període. 

S'ha optat per fer vuit grans blocs cronologics, que respouen als períodes de 
temps delimitdts per la propia bibliogrdfia: 

1. L'epoca romana 
2. Ce&dt mitjana 
3. L'epoca moderna 
4. El segle XIX 
5. De I'agregació a la guerra civil (1897-1936) 
6. La guerra civil i la postguerra 19361939 / anys cinquanta 
7. Les onades immigratories i el moviment ve~nal dels anys seixanta i setanra fins 

a la formació del districte el 1984 
8. De la formació del districte a l'actualitat (1984-2002) 
Dins d'aquests períodes cronologics, sempre que ha estat possible, s'ha inteutat 

establir ilnes tematiques prou b p l i e s  per poder encabir alguns títols que respouen a 
canctcrístiques similars. Així, s'han establert algunes ~lass~cacions  al voltant de temes 
comuns com: . "Restes arqueologiques: arquitectoniques i d'infraestructures" o "Vida quotidia- 
na i estructura social i económica", pel que fa als segles preindustrials. 

"Descripció i procés urbanitzador de I'actuai territori de Nou Barris", 
"Descripció dcls moviments associatius, socials i reivindicatius" o "Diagnostics socials i 
sociologics", en referencia basicament a la literatura que intcnta analitzar la realitat del 
segle XX. 

"Identficació i catalogació d'elements patrimonials" i "L'actual Nou Barris", 
qnan es tracta d'estudis sobre el present. 

Tot i així, hi ha una serie d'articles publicats a la revista RotZlana, per Francesc 
Pujol (Anriu Historic de Roquetes -Nou Barris-) que no es poden encabir en un únic 
període ni en una única tcmatica, ja que cada article és independent. És per aixo que 
s'ha optat per mantenir-ho diferenciat. Cal dir que el recull d'aquests articles esta en 
període d'edició en una mateixa obra. 

Pujol, E Recuii d'articles a Rollluna (1988-2002). Barcelona:AgrupaciÓ Sardanista 
I'ideal d'en Clavé de les Koquetes. 

3.1. L't3poca romana 

No existeixen publicacions que fdcin una referencia específica a I'epoca roma- 
na al territori dc Nou Barris. Els que hi ha són estudis eentrats en Sant Andreu de 
Palomar o eti el conjunt del Pla de Barcelona. Indirectament, pero, aigunes referkncies 
que hi apareixen són valides per a Nou Barris. Aquestes publicacions han estat pro- 



ducte del trebaIi d'autors vinculats a Sant Andreu, mossen Clapés, en primer Uoc, i el 
Centre d'Estudis Ignasi Iglésias més recentment. 

Restes arqueoldgiques: arquitectdniques i d'infraestnrctures 

Masoiiver,M.;Serra,J. 1995,"La historia antiga de SantAndreu a través de les res- 
tes materials". A Finestrelles, 7. Barcelona: Centre d'Estudis Ignasi Iglésias. 

Cabestany i Fon,J. E 1991."Els camins antics del pla de Barcelona".A FinesCrelIes, 
3. Barcelona: Centre d'Estudis Ignasi Iglésias. 

Clapés, J. 1931. Fulles histdriques de Sant Andreu de Palomar. Barcelona: 
Liibreria Catalbnia. 

Serra, J.; Casademunt, R. 1993,"Estat de la qüestió sobre les vies romanes al pla 
de Barcelona". A Fineshelles, 5. Barcelona: Centre d'Estudis Ignasi Iglésias. 

Travesset, M. 1995."Esmdi de la xarxa viiria de tradició romana a I'ambit geogri- 
fic del pla de Barcelona", a Finestrelles, 7. Barcelona: Centre d'Estudis Ignasi Iglésias. 

3.2. Edat mCtjana 

Com ja bem vist pel que fa a L'epoca romana, les aportacions sobre l'edat mit- 
jana del territori de Nou Barris són referencies complementaries d'estudis centrats 
en Sant Andreu o en Barcelona. Un cop més, hi destaquen mossen Clapés i el nucli 
d'autors del Centre d'Estudis Ignasi Iglésias; cal destacar de manera especial la %u- 
ra de Joan Josep Busqueta. Quatre articles publicats a la revista Finestrelles se cen. 
tren especificament en diversos aspectes del patrimoni historie i en l'orgauització 
social medieval de I'actual Nou Barris. Darrerament, el districte municipal Iia tingut 
la iniciativa d'impulsar el disseny d'itineraris educatius per diversos indrets emblema- 
tics del territori; el primer itinerari inclou també referencies medievals sobre Nou 
Barris. 

Patrimoni arquitectchic i d'infraeshuctures 

Celma, N,; Serrano,Y 1991,"EI carrer de PiferrerVestigi de l'antic cami de Sant 
Andreu a HoRa". A Finestrelles, 3. Barcelona: Centre d'Estudis Ignasi Iglésias. 

Clapés, J. 1931. Pulles hist6riques de Sant Andreu de Palomar. Barcelona: 
Lübreria Catalonia. 

DDAA. 2001. Aprenguem de Nou Barris, I .  De Santa Eulalia de Vilapicina al 
Purc Central. Un pusseigper la historia.. Programa d'itineraris educatius. Barcelona: 
Ajuntament de Barcelona, Districte de Nou Barris, 

Grup &Historia de Nou Barris. 2000. "Santa Eulalia de Vilapicina. Tradició i 
modernitat". A Finestrelles, 11. Barcelona: Centre d'Estudis Ignasi Iglésias. 

Travesset, M. 1999. "Antecedents en l'esmdi de les restes arquitectoniques de 
I'antiga església de Santa Eulalia de Vilapicina". A Finestreues, 10. Barcelona: Centre 
d'Estudis Ignasi Iglésias. 



Vida quotidiuua i estruclura social i economica 

Biisqueta,J.J. 1988."Comunitat rural i marc parroquia1 al Pla de Barcelona: aspec- 
tes de I'organitzdció veinal de Sant Andreu dc Palomar a la Baixa Edat Mitjana". A Acta 
Mediaeualia. Barcelona. Pag, 361-369. 

Busqueta, J. J. 1989. "Sant Andreu de Palomar: manifestacions de la vida de la 
col~lectivitat (1200-1350)". A Actes del 11 Congrés &Historia del Pla de Ba+celona. 
»arcelona:Ajuntament de Bdrceíona. Pag. 61-80. 

Busqueta,J.J. 1989."Un nucli del terntori de Barcelona: Sant Andreu del Palomar 
al segle XIII". A JJJ jornades d'Estudts Hirtdrics Zocals: La vida quotidianu dins la 
perspectiva historica. Palma de Mallorca. Pag. 95-1 16. 

Busqueta, J. J. 1991. Una vila al territori de Barcelona. Sant Andreu de 
Palomar als segles XIJ-XN. Barcelona: Fundació Vives Casajuana. 

Grup Erdnc."Els capítols de la confraria dels homes de Santa Eulalia devilapicina 
(segle XV). Presentació delText". A Finestrelles, 4. 1992. Barcelona: Centre d'Estudis 
Ignasi Iglésias. 

3.,3. Edat moderna 

Les obres referides a Nou Barris entre els segles XVI i XVlII giren entorn de 
dos nuclis tematics. El primer, el món de la masia i les cases senyorials d'estiueig de 
la noblesa i la burgesia barcelonina. En aquest sentir, l'estudi dedicat a'íorre Llobeta 
i les aportacions de Desideri Díaz i de mossen Clapés són fonarnentals. El segon, les 
estades del baró de Malda al col.legi de la Bona Vida o casa senyorial de Can Sitjar. 
Tant I'obra que va escriure, el1 personalment, a mode de dietari, com les obres que 
andlitzen els seus escnts i la seva vida són imprescindibles per apropar-se a I'ambient 
aristocratic que envoltava les visites del baró a Can Sitjar. Les seves descripcions són, 
a mes, un document preciós per saber com era Santa Eulalia de Vilapicina i la seva 
rodalia a finals del segle XVIII i cornenpments del XIX. S'hi fa una selecció dels pas- 
satges que dcdica al col.legi de la Bona Vida dins de la seva extensa obra de set 
volums, Calaix de Sastre. 

Putrimoni arquitectonic i d'infraestructures 

Clapés, J. 1931. Pulles histdriques de Sant Andreu de Palomar. Barcelona: 
Llibreria Catalonia. 

DDAA.1993. Torre Llobeta. Be pulau Medieval a Centre Cíuic. Barcelona: 
Ajuntament de Barcelona. 

DDAA. 2001. Aprenguem de Nou Barris, 1. De Santa Eulalia de Vilapicina al 
Parc CentraE Un passeig per la histdria. Programa d'itineraris educatius. Barcelona: 
Ajuntament de Barcelona, Districte de Nou Barris. 

Díez i Quijano, D. 1986. Les masies d'Horta. Barcelona: El Tinter. Col-lecció 
Historia d'Horta, 3. 

Garcia, Carme. 1998. Ztinerarts. Barce1ona:Ajuntament de Barcelona. 



Grup d'Historia de No11 Barris. 2000. "Santa Eulalia de Vilapicina. Tradició i 
modernitat". A Finestrelles, 11. Barcelona: Centre d'Estudis Ignasi Iglésias. 

Vida quotidiana i estructura social i econdmica 

Amat i de Cortada, Rafel d'. 1954. El Coblegi de la bona vida. Barcelona: Ed. 
Selecta. 

Amat i de Cortada, Kafel d'. @aró de Malda). 1988. Calaix de sastre 111 (1795- 
1797). Barcelona: Curial. Biblioteca Torres iAmat. 

1796. 11 d'octitbre - 2 de desembre. Pag. 135-187. 
1797.4 d'octubre - 31 d'octubre. Wg. 231-290. 
Amat i de Cortada, Rafel d'. (Baró de Maldi). 1990. Calaix de sastre VI (1798- 

1799). Barcelona: Curial. BibliotecaTorres i Amat. 
1799. 14 d'octubre - 31 d'octubre. Pag. 231-290. 
Amat i de Cortada, Rafel d'. (Baró de Malda). 1994. Calaix de sastre WI (1804- 

1807). Barcelona: Curial. BibliotecaTorres i Amat. 
1804. 13 de maig - 18 de maig. Pag. 29-33. 
Aritzeta, M. 1994. Rafel d'Amat i de Cortuda. Bar6 de Maidd. Miscel.ldnia de 

viatges i festes mujors. Barcelona: Ed. Barcino. 
Vilarrúbia-Estrany, J. M. 1994. "El Baró de Malda i Sant Andreu de Palomar". A 

Finestrelles, 6, Barcelona: Centre d'Estudis Ignasi Iglésias. 

3.4. El segle XIX 

La bibliograf~a sobre aquest període presenta continu~tats respecte dels segles 
anteriors; així, les obres anteriors dedicades al món de la masia i el patrimoni arqui- 
tectonic ofereken referencies interessants sobre el segle XiX. Altres estudis recuiien 
nous elements ja més propis del desenvolupament que experimenta el Pla de Barcelona 
en el període de la revolució industrial. El cardcter marginal de Noii Barris en aqiiest pro- 
cés, pero, es veu clarament reflectit en el contingut d'aquestes aportacions. Atgunes es 
relacionen amb la construcció d'infraestructures al servei de la ciutat, com les canalit- 
zacions d'aigua de Montcada o l'hospitaf mental. Aitres s'interessen pels inicis uidus 
trials o per la construcció de nous Mals a la zona o la posada en servei de ti'anspons 
moderns de connexió amb Sant Andreu, amb Horta o amb Barcelona. La consagració de 
la parroquia de Santa Eulalia de Vilapicina també ha estat objecte d'estudi. Cobra de 
mossen Clapés continua aportant valuoses dades del període witcentista. 

Patrimoni arquitectdnic i d'infraestructures 

Celma, N,; Serrano,Y 1991. "El carrer de PiferrerVestigi de l'antic cami de Sant 
Andreu a Hortd". A Finestrelles, 3. Barcelona: Centre d'Estudis Ignasi Iglésias. 

Clapés, J. 1931. Fulles historiques de Sant Anllreu de Palomar. Barcelona: 
Llibreria Catalbnia. 



DDAA. 1989. "A 
I'entorn del Rec Comtal. 
Recordant I 'ex~osició 
de 1987". A Finestdes, 
l .  Barcelona: Centre 
d'Estudis lgnasi Iglésias. 

DDAA. 1993. 
Torre Llobeta. De palau 
medietlal a centre dvic. 
Barcelona: Ajuntament 
de Barcelona. 

DDAA. 2001. A- 
prenguem de Nou 
Barris, l .  De Santa 
Etildlia de VilaDicina al 
pare central, un ',~IM I'XLI. 111. 1'1 I hl<i l i \ t  \ i%i :g  gcnrral dela anys imnri <Ir1 hcpli IX .iiiil> VI 

>Triit:xl i Iki \err.illd;i <Ir <:<rllsrn>la al fons. seig per la historia. 
Programa d'itineraris educatius. Barce1ona:Ajuntament de Barcelona, Districte de Nou 
Barris. 

Díez i Quijano, D. 1986. Les masies d'Horta. Barcelona: E1 Tinter. Col.lecci6 
Historia d'Horta, 3. 

Grup &Historia de Nou Barris. 2000. "Santa Eulalia de Vilapicina. Tradici6 i 
modernitat". A Finestrellcs, 11. Barcelona: Centre d'Estudis Ignasi Iglésias. 

Martín, M. 1997."L'ahastament d'aigua al Pla de Barcelona des del rec Comtal i 
les mines de Montcada. 1822-1879". A Roca Alhert, J. (Coord.). La formarió del cintu- 
r6 industrial de Barcelona. Rarcelona: IMH-Proa. 

Martín, M. 1999,"Breu historia d'una infraestructura hidriulica mil.leniria del Pla 
de Barcelona: el Rec Comtal, segle X - segle XX". A Finestrelles, 10. Barcelona: <:entre 
d'Estudis lgnasi Iglesias. 

Martín, M. 1999.El Rec C(~iutal(1822-1879). Barcelona: Fundació Salvadorvives 
i Casajuana. 

Aparicid de nous serveis i equipaments. Infcis urhanistics f industrials 

Celma, N.:Checa, M.; Serra, J.; Serrano,Y 1995,"b urhanització Nadal i la conso- 
lidació del passeig de Santa Eulalia (1870-1936)". A Finestrelles, 7. Barcelona: Centre 
d'htudis Ignasi Iglésias. 

Díez i Quijano, D. 1987. E1.v transports a Horta. Barcelona: El Tinter. Col.lecci6 
Historia d'Horta, 4. 

Garcia, C. 1998. Itineraris. Rarce1ona:Ajuntament de Barcelona. 
Gimeno Barona,P"La industrialització de SantAndreu de Palomar (18.39-1904)" 

A Finestrelles, 9: Sant Andreu. De Doble a ciutat (3875-19-56). Barcelonx. Centre 
d'Estudis Ignasi Iglésias. 

Parroquia de Santa Eulalia devilapicina. 1993. Exposicií, comrnemoratir~a 325i' 
anitlersari. 186&399.3. Barcelona: Parroquia de Santa Eulalia de Vilapicina. 



Pi i Molist, E. 1889. Discurso que en Irr inauguracid delManicornio de la Santa 
Cruz de Barcelona, sito en el termino municipal de San Andrés de Paloma,: cele- 
bra& en 19 de diciembre de 1889. Barcelona: Imp. Henricb y Cía. 

3.5. De E'agregacib a la guerra civil (1897-1936) 

Pera aquesta etapa clau en la formació de la ciutat de Barcelona, les obres publi- 
cades a l'entorn de Nou Barris analitzen els diferents projectes i processos d'urbanit- 
zació i el creixement demografic del territori. Així, hi ha escrits que fan referencia a: 

La construcció de la carretera alta de les Roquetes, com a primera infrdestruc- 
tun  per crear un barri-jardí destinat a segones residencies de la burgesia barcelonina. 

L'actual barri de Can Peguen, que fins fa uns anys era el barri de les Cases 
Barates de Ramón Albó, constrult al peir del turó de la Peira durant el període de la dic- 
tadura de Primo de Rivera, com a conseqüencia de la celebració de 1'Exposició 
Universal de Barcelona, el 1929. 

La progressiva construcció de cases als terrenys més propers a Sant Andreu, 
producte de la immigració dels anys vint que va arribar a Barcelona, procedent de les 
comarques de Catalunya,Aragó ¡Valencia fonamentalment, i que va anar conñgumt els 
actuals barris de Prosperitat, Porta, Santa Eulalia o els antics Xarlot o can Borras. 

Pel que fa al procés d'industrialització, les úniques referencies procedeixen 
d'estudis centrats en Sant Andreu. 

La vida interna de determinades associacions aparegudes a I'epoca fruit del 
creixement urba i demografic també compta amb algunes referencies valuoses. 

La continuitat dels plantejaments de les obres que se centren en el segle XIX 
és també un altre element característic del primer ter$- del xx: l'bospital mental, el 
món de la masia, els trausports, el Rec Comtal o la rambla de Santa Eiilalia. De la 
mateixa manera, el món de la masia continua plenament vigent a la zona sud de Nou 
Barris. 

Pel que fa als autors, mossen Clapés és, de nou, de consulta obligada. Els articles 
de Finestrelles que apareixen citats són moit valuosos. Com a novetat, cal destacar que 
aquest és el primer penode de la historiografia de Nou Barris que compta amb algunes 
obres centrades específicament en el territori de I'actiial districte. 

Creixement urbanfstic i demogrdfic del primer ter$ del segk XX 

Busqueta, J.; Postico, N. "Propostes per a l'estudi de la industrialització a Sant 
Andreu de Palomar: el segle m, un se& de canvis", A Finestrelles, 2. Barcelona: Centre 
d'Estudis Ignasi Iglésias. 

Clieca Artasu, M."Construcció i adaptació urbana. De Sant Andreu al districte M 
(1875-1931)". A Finestrelles, 9. Sant Andreu. De poble a ciutat (1875.1336). 
Barcelona: Centre d'Estudis Ignasi Iglésias. 

Checa, M.; Gimeno P. "Anatomina d'un paisatge industrial. Districte M-Sant 
Andreu (19061934)". A Finestrelles, 9. SantAndreu. Depoble a ciutat (1875-1936). 
Barcelona: Centre d'Estudis Ignasi Iglésias. 



Clapés, J. 1931. Fulles bistoriques de Sant Andreu de Palomar. Barcelona: 
Llibreria Cataionia. 

Cordiviola,A. et al. 1993,"La formación de Nou Barris. Dinámica y explosión de 
la construcción residencial en la periferia barcelonesa, 1897-1935". A 111 Congrés 
aWistdria de Barcelona. Barce1ona:Ajuntament de Barcelona. Pag. 559-572. 

DDAA. 1904. Urbanización de las alturas NIE de Horta,"Las Raquetas" (Sierra 
de los Pinares). Barcelona. 

DDAA. 1992. Tmball de precatalogació del dislricte de Non Barris. Barcelona: 
Institut Municipal d'urbanisme. 

DDAA. 1999 Barcelona. Les caes barates. Barce1ona:Ajuntament de Barcelona. 
Gimeno Barona, E"La industrialització de Sant Andreu de Palomar (1839-1904)" 

A Finestrelles, 9. Sant Andreu. De poble a ciutat (1875-1936). Barcelona: Centre 
d'Estudis Ignasi Iglesias. 

Grup d'llistoria de No11 Barris-can basté. 1998. Del despertar al trencament. 
Nou Barris 1897-1936. Barce1ona:Ajuntament de Barcelona. 

Grup d'Historia de Nou Barris-can basté. 1998. "L'actuai districte de Noii Barris 
als anys trenta". A Finestrelles, 9. Sant Andreu. De poble a ciutat (1875-1936). 
Barcelona: Centre d'Estudis Ignasi lglésias. 

Huenas,J. M.; Fabré,J. 1991. Historta dels districtes de Barcelona. Nou Barris. 
ia penúltima Barcelona. Barcelona:Ajuntament de Barcelond. 

Estudis sobre serueis i infiastructures iniciats al se& XIX 

Celma, N,; Checa, M.; Serra, J.; Serrano,Y. 1995,"La tirbanització Nada1 i la conso- 
lidació del passeig de Santa Eulatia (1870-1936)". A Finestrelles, 7. Barcelona: Centre 
d'Estudis Ignasi Igl6sias. 

DDAA. 2001. Aprenguem de Nou Barris, 1. De Santa Euldlia de Vilapicina al 
Pare Central. Un passeig per la historia. Progama d'itineraris educatius. Barcelona: 
Ajuntament de Barcelona, Districte de Non Ban+s. 

Díez i Quijano, D. 1987. Els transports a Horta. Barcelona: ElTinter. Col.lecció 
Historia d'Horta, 4. 

Fuster, j. 1960."NÚmero extraordinario dedicado al Instituto Mental de la Santa 
Cruz". A Anales del Hospital de la Santu Cruz y Sant Pablo, núm. 2, vol XX, Barcelona. 

Fuster, J. 1989. "L'Institut Mental de Santa Creu". A DDAA. L'Hospital de Santa 
Creu i de Sant Pau. L'ffospital de Barcelona. Barcelona: Ed. Gustavo Gili. 

Grup &Historia de Nou Barris. 2000. "Santa Eulalia de Vilapicina. Tradició i 
modernitat". A Finestrelles, 11. Barcelona: Centre d'Estudis Ignasi lglésias. 

Parr6quia de Santa Eulalia de Vilapicina. 1993. Exposició commemorativa I25& 
anifjersari. 1868-1993 Barcelona: Parroquia de Santa Eulalia cle Vilapicina. 

DDAA. 1993. Torre Llobeta. De palau medieval a centre cívic, Barcelona: 
Ajuntament de Barcelona 



Díez i Quijano, D. 1986. Les masies d'Horta. Barcelona: E1 Tmter. Col.lecció 
Historia d'Hona, 3. 

Garcia, C. 1998. Ztineraris. Barcelona:Ajuntament de Barcelona. 
Martín, M. 1998,"El regatge del rec Comtal a Sant Andreu de Palomar i al Pla de 

Barcelona, 1864/74-1929. A Finestrelles, 3. Barcelona: Centre d'Estudis lgnasi Iglésias. 

Vida quotidiana i estructura social 

Asociación de Propietarios y Contribuyentes de las Roquetas.Boletín delAteneo 
FamiliarArtístico Cultural (193 1-19.35). 

Asociación de Propietarios y Contribuyentes de las Roquetas. 1968. Cmnología 
e historia de la socieclad 1925-1968. Barce1ona:A. P C."Las Roquetas". 

Centre Moral Euialienc. 1907. Reglament del Centre Moral Eulaliencb. 
Barcelona: Imp. E Cortés. 

3.6. La guerra ciuil i la postguerra 19.56-1939/ anys cinquanta 

No existeix una bibliosraf~a específica sobre aquest pecíode anterior a I'explo- 
sió demografica i urbanística que experimenta Nou Barfis a partir dels anys seixanta. 
Tot i així, es poden trobar algunes referkncies en obres de tipus més general com les 
queja s'lian citat anteriorment en relació amb altres etapes. 

DDAA. 1993. Torre Llobeta. De palau medieval a centre civic, Barcelona: 
Ajuntament de Barcelona. 

Día i Quijano, D. 1986. Les masies d'Horta. Barcelona: El Tinter. Col4ecció 
Historia d'Horta, 3. 

Díez i Quijano, D. 1987. Els transports a Horta. Barcelona: E1 Tinter. Col~lecció 
Historia d'Horta, 4. 

Ferrer iAixaB,A. 1996. Elspolígons de Barcelona. Barcelona: Edicions UPC. 
Garcia, C. 1998. Itineraris, Barce1ona:Ajuntament de Barcelona. 
Huertas, J. M.; Fabré, J. 1991. Histbria dels districtes de Barcelona. Nou Barris. 

L a  penúltima Barcelona. Barcelona: Ajuntament de Barcelona. 
Parroquia de Santa Eulilia de Vilapicina. 1993. Exposici6 commemorativa 1252 

aniversari. 1868-1993. Barcelona: Parroquia de Santa Eulalia de Vilapicina. 

3.7. Les onades immigratdries i el mouiment uelnal 
dels anys seixanta i setanta fins a la formacid del districte el 1984 

La literatura publicada sobre els anys seixanta i fms a inicis dels vuitanta és, sense 
cap mena de dubte, la més extensa. Aquesta proliferació d'obres respon a I'explosió 
iirbanística que va viure el territori de Nou Barris amb I'arribada massiva d'immigrants 
procedents d'hdalusia, Extremadura o Galícia, fonamentalment. Aquest gran creixe- 
ment demografic i urbanístic, fet sense cap tipus de control ni previsió, i fruit de l'es- 
peculació, va fomentar que la ciutadania s'organitzés per reivindicar les infraestructu- 



res i els serveis mínims que tot barri hauria de tenir: clavegueram, carrers asfaltats, 
il.luminació, zones enjardinades, xasxa de transports públics, mercats municipals, cen- 
tres civicocult~~rais, etc. 

Aquest tipus de problematica es barreja c l a m e n t  amb la de caracter més polí- 
tic, ja que són els anys deis canvis socials i economies que van precedir la transició polí- 
tica espanyola i del propi període historie. És en aquest moment quan reivindicacions 
socials i polítiques es manifesten paral.lelament, i tot aixo tamhé es manifesta clara- 
ment en la bibliogsatia existent. 

Aigunes obres denuncien: 
L'estat de bamis com Roquetes,Tome Baró, Canyelles ... . Les deficiencies que es manifesten en alguns projectes urbanístics: els polígons 

de I'Obra Sindical del Hogar, les interveilcions urbanístiques en període de l'alcllde 
Porcioles, la manca de centres educatius.. . . Les conseqüéiicies de la degradació d'alguns barsis per la baira qualitat de les 
seves construccions:Trinitat Nova,Verdum, Guincueta.. . 

1 d'altres elaboren diagnostics de caire més sociologic que intenten descriure les 
característiques d'un territosi o barri. És en aquest bloc on es trobeii els esti~dis de 
I'Escola d'Assistents Socials o de I 'kea de Serveis Socials de I'Ajuntament de Barcelona. 

Finaiment, hi ha un altre bloc temitic que agrupa aquelles obres que pretenen 
fer una hreu historia del passat més recent. L'ohra de referencia obligada és la de J. M. 
Huertas i J. Fabré, Tots els barris de Barcelona. 

Alabart, A. 1982. ELT barra3 de Barcelona i el moviment associatiu velnal. 
Barcelona. 

Alegre,A. 1973. Importancia de las actuaciones en el movimiento reivindica- 
tiuo de Torre Barcí y Ciudad Meridiana. Barcelona: CEIJMT. 

AV "9 Barrios. Sección Guineueta-Canyelles". 1975. Pmsentación e índice del 
"Programa Canyelles". Barcelona:AV "9 Barrios". 

Candel, E 1968. Els altres catalans. Barcelona: Edicions 62. 
Carrasco,J. 1994. Verdum des de l'any 1952. Barcelona:AVVerdum. 
ChUlchilla,J. 1961. El poblado de la Guineuela. Barcelona: Hogar y arquitectura. 
Domingo i Clota, M.; Bonet i Casas, M. R. 1998. Barcelona i els moviments 

socials urbans. Barcelona: Mediterrania. 
Col.lectiu "Caps de Setmana". 1978. Escuela en lucha. Barcelona: Paideia. 
Coordinadora AV Nou Barris. 1990. Guia de l'associacionisme de Nou Rams. 

Barcelona: Coordinadora AV Nou Barris. 
DDAA. 1963. Las Roquetas. Un bardo de emigmción. Barcelona: Promos. 
DDM. 1982. Ton i Guida, 20  anys d'escola. Barcelona. 
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3.8. De la formaci6 del districte a i'actualitat (1384-2002) 

Els darrers vint anys s'han caracteritzat per I'existkncia d'un doble interes pel 
que fa a les pirblicacions: 

La divulgació per garantir la preservació del patrimoni historie i arquitectonic 
de Nou Barris. 

Les remodelacions i les d o r e s  de les uifraestructures, xarxes viiries, equipa- 
ments, serveis.. . 

Ambdós interessos conflueixen en aquest Nou Barris que s'esti c ~ ~ g u r a t i t  i 
que intenta adaptar-se a les necessitats i exigencies del present, pero que, alhora, no 



vol perdre els seus trets identitaris, encara en construcció i definició. Així doncs, es 
constata un interes pel passat i pel funir que ha de confluir harmonicament en  el 
present. 

M ,  les obres de referencia són les publicades per I'Anriu Historic de Roquetes 
Nou Barris, el Gmp &Historia de Nou Barris o les diferents Arees de I'Ajuntament de 
Barcelona. 
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4. Adreces d'interss 

Tot seguit, s'inclou un Uistat d'institucions, entitats i mitjans de comunicació 
relacionats més o menys directament amb la diwlgació historica o la custodia de docu- 
mentació centrada en Nou Barris. La practica totalitat de fa bibliograña que apareúr en 
aquesta giiia es pot trabar en els arxius i biblioteques que apareixen a continuació. 
D'altra banda, també pot resultar útil la consulta dels arxius particulars de les associa- 
cions de veins i d'altres, els organs de comunicació de les quals apareixen també en el 
Uistat següent. 

4.1. Arxlus i Grup d'bistoria 

D'aquest grup d'entitats o institucions, se n'han triar ues:els dos arxius que &S- 

teixen al districte i el Grup d'Historia. L'Arxiu Historie de Roquetes-Nou Bares és una 
entitat privada sense afany de lucre que té un fons documental farsa ampli. Els docu- 
meiits que custodia són fotografies, planols, cartells, Uibres, dossiers, etc., a partir dels 
anys setanta. L'Arxiu Municipal de Nou Barris és una institució municipal que depen 
del Districte de Nou Barris i de la Xarxa iMunicipa1 d'iicúus Municipals. La documen- 
tació que conserva és fonamentalment de caire administratiu a partir de 1984, any de 
creació del districte. 

El Grup #Historia de Noii Barris és una entitat privada no constituida legalment. 
No custodia cap fons documental, ja que el seu objectiu bkic és divulgar i donar a 
coneixer la historia de Non Barris. 

Arxiu Histdrlc Roquetes-Nou Bawls 
C. de Portlligat s/n 
08042 Barcelona 
Tel. 93 353 95 16 
Fax 93 350 30 O0 
Web: http://wmnoubarris.net/arxiu 
Me: arxiuhistoric@noubarris.net 
Horari d'atenció al públic: dimarts i dijous de 18.00 a 20.00 hores (mes d'agost 

tancat). 

Arx#u Municipal del Districte de Nou Bawis 
C. del Doctor Pi i Molist, 133 
08031 Barcelona 



Tel. 93 291 68 36 
Fax 93 291 68 68 
Web: http://www.bcn.es/arxiu/noubarris/ 
Me: amdnb@mail.bcn.es 
Horari d'atenció al púb1ic:de diiiuns a divendres de 9.00 a 14.00 hores i dimarts 

de 16.00 a 20.00 hores. 

Grup d'Hist6t-i~ de Nou Barris 
(Centre Cívic Can Basté) 
Pg. de Fabra i Puig, 272-274 
08031 Barcelona 
Tel. 93.420.66.51 
Fax 93 420 17 97 
Me: canbaste@yahoo.es 
Horari d'atenció al públic: dilluns de 20.30 a 22.00 hores 

4.2. Biblioteques i Centre de Recursos 
Les quatre bibiioteques que hi ha a Nou Barris pertanyen a la xarxa de bibliote- 

ques populars de la Dipntació de Barcelona i formen part de les Biblioteques de 
Barcelona. El seu fons és molt variat i divers, i intenta respondre a les necessitats del 
sen públic més assidu. Són espais oberts i molt dinamics on, a més de trobar-hi el fons 
bibliografic i h e m e r ~ g r ~ c ,  també s'hi organitzen tot tipus d'activitats dins el marc del 
projecte L'Aventnra de llegir o altres activitats especítiques de la zona on estan ubica- 
des (festes majors, commcmordcions, etc.). Per coneixer altres biblioteques de 
Barcelona, hom es pot adrecar al telefon 93 301 77 75 o a I'adreca d'lnternet: 
http://www. bcn.es/biblioteques. 

El Centre de Recursos Pedagogics de Nou Barris (CRP Nou Barris) forma part de 
la xarxa de CRP del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i de 
I'Ajuntament de Barcelona.Té com a un dels seus objectius facilitar tota aquella infor- 
mació i documentació que hi ha sobre el passat i el present de Non Barris a tots els 
centres d'ensenyament del districte, tant de primaria com de secundaria, i d'adults. 

Biblioteca Nou Barris 
C. d'Mbert Einstein, 2-4 
08042 Barcelona 
Tel. 93 291 48 50 
Web: http:// p24-vtls.diba.es/vtIs/catalan/ 
Me: b.barcelona.nb@diba.es 

Biblioteca Popular Roquetes 
C. del Pla de Forneiis, 31 
08042 Barcelona 
Tel. 93 359 65 27 
http://p24-vtls.diba.es/vtls/catalan/ 
Me: b.barcelona.lr@diba.es 



Biblioteca Popular Torre Llobeta 
C. de Santa Fe, 2 Bis (Centre CívicTorre Llobeta) 
08033 Barcelona 
Tel. 93 358 57 1 1  
http://gw24-vtls.diba.es/vtls/catalan/ 
Me: b.barcelona.tl@diba.es 

Biblioteca Popular Canyelles 
Rda, Guineueta Veila, 32-34. Blocs C2-C3 
08042 Barcelona 
Tel. 93 427 61 86 
http://gw24-vtls.diba.es/vtls/catalan/ 
Me: b.barcelona.c@diba.es 

CRP Nou Barris 
C. de Sant Iscle, 62 
0803 1 Barcelona 
Tel. 93 349 82 00 
Fax 93 340 83 90 
Web: http://m.xtec.es/crp-noubarris/ 
Me: crp-noubarris@serveis.xtec.es 

4.3. Mitjans de comunicaci6 

Aquest apartat pretén recollir algunes de les publicacions peribdiques que 
surten a Nou Barris. A nivell audiovisual, Projectart és I'entitat que gestiona la 
Televisió de Nou Barris-BTV i la pagina web de La xarxa ciutadana del districte nou- 
barris.net. 

Pel que fa a La premsa escrita, hi ha diferents publicacions amb una periodicitat 
variable: Ctutat Nord és el diari de Nou Barris i surt mensualment; lArxiu és La publi- 
cació de 1 ' M u  Historic de RoqueteiNou Barris, que surt dos cops l'any; i la resta de 
publicacions solen ser trimestrals i el mitji de comunicació d'algunes associacions de 
veins i veines o entitats. 

1, finalment, a nivell d'Internet,existeixen dos llocs web dedicats especíticament 
a Nou Barris. El web de la xarxa ciutadana gestionada per Projectart i el web oficial de 
1'Ajuntament de Barceiona. 

Nou Barris Televtsid-BTV/Projectart 
(Centre Cívic Via Favencia) 
Via Favkncia, 21 7 
08042 Barcelona 
Tel. 93 354 10 86 
Web: http://www.noubarris.net 
Me: tria@noubarris.net 



Ciutat Nord 
C. de Campreciós, 1416 
08042 Barcelona 
Tel. 93 276 42 92 
Me. ciutatnord@ciutatnord.com 
Pirbiicació mensual de patrocini municipal dedicada a temes d'informació gene- 

ral de Nou Barris. 

Butlleti Informatiu Velns i Vefnes Prosperitat i La Prosperitat 
(anual per Ea festa major) 

C .  d'Arguilós, 92 
08016 Barcelona 
Tel. 93 353 86 44 
brgan de I'Associació de Veins de Prosperitat. 

La Gaseta de Roquetes 
C. de Jaume Pinent, 61 
08042 Barcelona 
TelBax: 93 359 65 72 
brgan de 1'AssociaciÓ de Veins de Roquetes 

La Nostra Veu 
C. de ¡'Aneto, 20 Pral. 
0803 1 Barcelona 
Tel. 93 358 06 95 
brgan de I'Associació de Veins de turó de ia Peira-Vilapicina 

La Veu de Towe Llobeta 
C. de Santa Fe, 5 
08031 Barcelona 
Tel. 93 429 07 06 
brgan de t'AssociaeiÓ de Veüis de Torre Llobeta 

Publicació de I'Associació de Vei'ns i Veines Porta 
C. de I'Estudiant, 26-38 
08016 Barcelona 
Tel. 93 359 44 60 
brgan de I'Associació de Veins de Porta 

La Tr'ni 
C.  de Pedrosa, 21 
08033 Barcelona 
Tel. 93 359 82 00 
TelBax. 93 353 88 44 
brgan del Pla Comunitari deTrinitat Nova 



Rotbna 
Via Júlia, 201-203 
08042 Barcelona 
Tel. 93 354 73 06 
Publicació de I'Agrupació Sardanista I'ldeal d'en Clavé de les Roquetes 

L'Arxiu 
C .  de Portlligat s/n 
08042 Barcelona 
Tel. 93 353 95 16 
Publicació de I'Arxiu Historie de Roquetcs-Nou Barris 

Web del Districte de Nou Bawis-Ajuntament de BarceIona 
http://www.bcn.es/nou barris/ 

Web de la Xarxa Ciutadana de Nou Barris 
http: //www.noubarris.net/ 

Els autors considerem que una guia historiogrjfica és una eina en constant revi- 
sió i actualització per raons obvies com ara I'aparició de publicacions posteriors a la 
data de tancament de la guia, Per aquest motiu, aquesta guia només sed  valida com a 
orientació de la historiograf~a de Nou Barris fuis a l'estiu de 2002. Els futurs lectors d'a- 
quest article de ben segur sabran valorar fins a quin punt les aportacions que anjran 
apareixent successivament deixaran sense valor I'estat de la qüestió que contenen 
aquestes phgines.Tanmateix, si en aquesta guia s'han deixat d'incloure publicacions o 
adreces que poden ser d'interes o les que apareixen ressenyades no bo han estat 
correctament, els autors se n'atribueixcn la responsabilitat exclusiva. 


