rimoni
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[a l’esquerra] Cercavila anunciant la 1ª acampada al Castell de Torre Baró (1983). Font: Fons fotogràfic de l’Arxiu Històric de Roquetes-Nou
Barris. [a la dreta] Portada del “Petit Arxiu” del mes de novembre de 2010, lliurat a la “Passejada pel barri” feta per Can Peguera, Turó de la
Peira, Vilapicina i Torre Llobeta. Font: Fons documental de l’Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris.

NEUS GONZÁLEZ-MONFORT I ARNALDO GIL. Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris (Barcelona)

LES PASSEJADES PEL
BARRI A NOU BARRIS:
COMPARTINT LA
MEMÒRIA HISTÒRICA
Les Passejades pel barri són una activitat iniciada el 1997
per l’Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris. Des dels seus
inicis, els objectius d’aquesta trobada matinal bimensual
han estat: a) dissenyar itineraris temàtics pels catorze barris del districte; b) descobrir i visitar indrets i racons singulars, però alhora quotidians; c) apropar-nos al passat a
partir de l’observació del patrimoni o la lectura de textos, i
d) ser un punt de trobada per compartir records i informació i no perdre la memòria històrica.
Aquestes sortides s’acompanyen de la publicació Petit Arxiu, que és un llibret que fa de material de suport i difon el
material documental de l’Arxiu sobre la temàtica. Els prop
de vuitanta números comencen a ser objecte de gran interès
pels col·leccionistes.
L’any 2010, en el marc dels 40 anys d’acció veïnal, les passejades van tenir com a temàtica les «Lluites urbanes que
van aconseguir transformar els nostres barris». Per això
es van dissenyar cinc itineraris on la presència dels membres de les associacions de veïns i veïnes va ser un element

central i dinamitzador. Algunes de les lluites que els protagonistes mateixos van explicar estaven relacionades amb:
l’arribada del metro o dels autobusos; la petició de semàfors
i zones verdes; la conservació de les masies; l’existència
d’escoles de primària, instituts de secundària, ambulatoris o
centres cívics; la construcció del clavegueram o la il·luminació dels carrers; el soterrament de la ronda de dalt, i un
llarg etcètera.
Considerem que les Passejades pel barri permeten donar a
conèixer en directe el passat i el present de Nou Barris i
anar creant una xarxa ciutadana que treballi per pensar el
futur de Nou Barris.
Nou Barris és un districte de recent formació administrativa
(1984). Els seus barris van créixer desmesuradament durant
la segona meitat del segle XX. Els dèficits urbanístics i de
serveis que van acompanyar el ràpid creixement demogràfic van afavorir un associacionisme que es va implicar activament per dignificar les condicions de vida.
L’Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris es va crear el
1983 i, com qualsevol entitat, cada dia es qüestiona la feina
que fa, però si d’una cosa està segur, és que la seva força i
potencial provenen dels socis i sòcies, dels col·laboradors
i de totes les persones que participen en les activitats. Des
de l’Arxiu, volem que les passejades –i les altres activitats
com les Rutes per Collserola, les Històries de cafè, les exposicions o les xerrades– continuïn sent un espai de trobada, de reflexió i de treball per seguir construint entre tots un
Nou Barris millor.
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