
Una fàbrica 
d’asfalt que 
genera cultura
L’Ateneu Popular, fruit d’una gran reivindicació 
veïnal, és un espai públic autogestionat

L’Ateneu Popular 9 
Barris (Portlligat, 11) 
és el resultat del  que 
van ser les reivindi·
cacions veïnals dels 
anys 70. Llavors, Nou 
Barris estava en ple·
na efervescència, tot 
estava per fer i mol·
tes coses s’aconse·

guien a base d’una lluita dura i cons·
tant. El que avui és el centre era una 
fàbrica, sense nom, que produïa as·
falt per a les rondes, fet que es tradu·
ïa en un planta enormement con·
taminant per als veïns. I aquí va co·
mençar el naixement de l’Ateneu.
 Les reivindicacions van començar 
amb l’objectiu que la planta desapa·
regués o canviés d’ubicació. S’aca·
bava d’estrenar l’any 1977 quan es 
va produir l’ocupació d’unes instal·

EL PERIÓDICO
BARCELONA

33 Temple cultural  8 L’Ateneu de 9 Barris, al carrer de Portlligat.

FERRAN NADEU

MERID
IANA

RONDA
DE DALT

lacions que ja no van tornar a produ·
ir asfalt mai més per a l’alegria dels 
veïns. 

Tres idees essencials 

Pocs mesos després es va celebrar 
una festa popular i un gran cartell 
anunciava a tothom que la fàbrica es 
convertia en l’anhelat Ateneu Popu·
lar. Van estar 10 anys ocupant l’es·
pai i gestionant un equipament que 
avui s’ha convertit «en un projecte 
col·lectiu, fet en un espai públic i au-
togestionat pels veïns», afirma To·
ni Llotge, coordinador del projecte. 
Tres idees essencials per a un mateix 
projecte.
  L’Ateneu Popular 9 Barris funci·
ona des del 1978 i està gestionat per 
l’entitat sense ànim de lucre el Bi·
dó de Nou Barris. L’associació s’au·
todefineix com «una aposta per la 
cultura com a mitjà de transforma-

ció social i la vinculació territorial 
com a manera d’aconseguir la par-
ticipació en el projecte». Del compli·
ment d’aquests objectius se n’encar·
reguen 15 persones a nivell professi·
onal, i 120 més hi estan implicades 
directament. 
 El Bidó es regeix per un consell 
associatiu, elegit per una assemblea 
de socis, i per diferents comissions 
de treball en les quals pot participar 

tothom qui ho vulgui.
 Toni García, veí del districte, afir·
ma que «la història de l’Ateneu és la 
història de Nou Barris», i que «va ser 
una glopada d’aire fresc en una èpo-
ca en la qual no hi havia res». 
 El finançament d’aquest centre 
social i cultural procedeix en un 
60% de les administracions públi·
ques, i un 40% es genera amb recur·
sos propis. H

UNA històriA de NOU BArris...  Ateneu Popular

EL PERIÓDICO

UNA ESGLÉSIA 
PROVISIONAL
A VERDUN
Nou Barris q El 4 de març de 1959 es 
va inaugurar l’església provisional 
de Sant Sebastià, a Verdun. La 
parròquia, a la cantonada de Via 
Favència amb el carrer de 
l’Artesaniaa, tenia una sala de culte, 
dins d’una nau d’estructura de fusta 
i sostre d’uralita. L’altar era de 
formigó. La provisionalitat del 
recinte religiós va durar set anys. A 
la dreta, el temple actual al carrer 
de Viladrosa.

ARXIU DEL DISTRICTE DE NOU BARRIS

hAN pAssAt 55 ANys

ARXIU MUNICIPAL DEL DISTRICTE 
DE NOU BARRIS: Plaça Major, 1.  
Cita prèvia (9-14 hores) al 93 291 68 36.
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Nora Cordero, dependenta de la pa·
rada Polleries Casanovas del mer·
cat de Montserrat, proposa aquest 
plat carregat de gust i originalitat 
gràcies a la llet de coco.
 
INGREDIENTS (4 persones)
Un pollastre sencer
Una ceba 
All
Un pot de llet de coco
Curri
Comí
Tres grans de cardamom
Gingebre
Oli d’oliva
Pebre
Sal

PREPARACIÓ
Demaneu a la parada que us facin 
el pollastre a trossos. En primer 
lloc, afegiu en una cassola amb oli 
d’oliva la ceba tallada en juliana, 
l’all trossejat, els tres grans de car·
damom (no en fiqueu més perquè 
tenen un sabor molt fort), el comí i 
el gingebre. Deixeu·ho uns minuts 
perquè les espècies es barregin. Sal·
pebreu el pollastre i afegiu·lo a la 
cassola perquè vagi agafant el gust. 
Quan vegeu que el pollastre s’està 
daurant, afegiu·hi el curri i barre·
geu·ho perquè agafi color. Quan es·
tigui a punt, afegiu·hi la llet de co·
co. Tapeu la cassola i deixeu·la a foc 
lent durant mitja hora.

pollastre amb 
curri i coco

LA reCeptA
POLLERIES CASANOVAS
MERCAT DE MONTSERRAT


