
Els 40 anys de l’Ateneu Nou Barris

F
a 40 anys d’una de les victòries de 
la lluita veïnal a Barcelona més 
significatives, simbòliques i efec-
tives. L’Ateneu Popular Nou Barris 
va néixer el 1977 com a fruit de la 

dignitat d’unes dues-centes persones que, 
primer, van ocupar i van sabotejar la planta 
asfàltica contaminant que hi havia entre 
Roquetes i Trinitat Nova, i que, després, van 
decidir convertir-la en un centre social i cul-
tural. La revolta, en l’època incerta de la 
Transició, s’hauria convertit per si mateixa 

en una fita històrica si no fos perquè, a més 
a mes, continua viva i amb la mateixa filoso-
fia que la va veure néixer, un esperit d’es-
forç col·lectiu i popular, marcat pel sentit 
crític i compromès amb la realitat de l’en-
torn.
 L’Ateneu Popular Nou Barris, gestionat 
per l’associació Bidó de Nou Barris, hereva 
dels primers moviments ciutadans, es dis-
tingeix pel seu component reivindicatiu, 
per la seva autonomia organitzativa i per la 
gestió comunitària i la participació directa 

dels veïns sense ingerències polítiques. El 
seu emblema és el circ. Com a instrument 
d’integració i transformació social, incorpo-
rat al currículum escolar, impulsat a través 
de l’Escola Infantil de Circ, i, per descomp-
tat, punta de llança de la creació contempo-
rània més radical, com es demostra en les ja 
21 edicions del festival Circ d’Hivern. L’Ate-
neu, en una ciutat de desigualtats, és un 
exemple poderós de com la cultura és sinò-
nim de progrés i de combat per un món més 
just.

N
ingú dubta a Espanya que la de-
mocràcia i la integració a Euro-
pa els últims 40 anys han por-
tat un augment exponencial 
del benestar i de la riquesa fins 

a situar-nos a nivells homologables a la res-
ta del continent. L’esforç dels treballadors 
en un clima d’estabilitat política i de mo-
dernització empresarial ha donat els seus 
fruits tot i que la crisi ha tenyit l’eufòria de 
la primera dècada del segle XXI en un pessi-
misme generalitzat que ha liquat finalment 
en una creixent demanda de profunda re-
forma si no d’autèntica refundació de l’or-
denament polític, administratiu, econò-
mic i social. En aquest clima s’ha convocat 
per a dimarts una nova conferència de pre-
sidents autonòmics a la qual l’actual Go-
vern dona una importància nuclear en el 
desenvolupament i en l’estabilitat de la le-
gislatura que acaba d’arrencar. S’imposa, 
doncs, debatre sobre el model autonòmic 

L’opinió del diari s’expressa només als editorials. 
Els articles exposen postures personals.

La bretxa autonòmica d’Espanya
sorgit de la Constitució del 1978 i que va co-
mençar a funcionar de manera efectiva el 
1980. Aquest debat s’ha de recolzar en les 
dades i en la seva anàlisi científica per im-
pulsar un procés polític que sigui alhora ri-
gorós i útil. EL PERIÓDICO, en col·laboració 
amb l’equip d’analistes universitaris que 
s’agrupen al voltant d’Agenda Pública, 
aporta avui les dades que han de permetre 
un balanç serè i racional de l’evolució del 
sistema autonòmic entre els anys 1980 i 
2015.

 La primera mirada ja permet obrir un de-
bat amb urgència: la cohesió territorial no 
ha avançat. S’ha aconseguit que el creixe-
ment i el benestar arribin a totes les comuni-
tats autònomes, i algunes fins i tot han vari-
at la seva posició al rànquing en un o diver-
sos indicadors, però la distància entre, per 
exemple, el PIB per càpita de la comunitat 
més rica i la més pobre s’ha incrementat. En 
paral·lel, algunes de les comunitats que cre-
en més riquesa són les que gasten –o poden 
gastar– menys en inversió social, com les Ba-
lears. Ningú, doncs, ha quedat enrere com a 
conseqüència del disseny autonòmic, però 
no s’ha aconseguit una Espanya més unifor-
me des del punt de vista de la protecció soci-
al o de l’economia com ja ho és des del punt 
de vista administratiu i polític. Segur que 
aquest resultat final no depèn únicament de 
l’element autonòmic sinó també del color 
polític dels que han governat o de factors na-
turals. Però s’ha de debatre. 

La conferència de 
presidents es presenta com 
el punt zero d’una profunda 
reforma autonòmica
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Aquesta advocada, de 62 anys, ha si-
gut la impulsora de la proposta que 
despenalitza parcialment i rebaixa 
els càstigs per llei derivats de la vi-
olència domèstica. Una mesura 
d’aquest calibre allunya la Rússia 
de Putin dels valors propis de les so-
cietats avançades.	 3Pàg. 20
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Aquesta associació, considerada 
l’òrgan de la diplomàcia paral·lela 
del Vaticà, s’ha mobilitzat perquè 
la nau central de l’església de San 
Calixto, al Trastevere, s’hagi conver-
tit en dormitori, amb llits al lloc de 
l’altar, per a refugiats sense refu-
gi.	 3Pàg. 22
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L’astre uruguaià va marcar dos gols 
a la golejada del Barça contra el Las 
Palmas (5-0), de manera que iguala 
Leo Messi, que en va anotar un, en 
el liderat dels golejadors de la Lliga. 
Tots dos sumen 14 gols en les 18 jor-
nades disputades.	 3Pàg. 50
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La llegenda francesa de proves ul-
tramaratonianes de motor va afegir 
una altra osca, la 13a, al seu histo-
rial al guanyar l’accidentada edició 
d’aquest any al Dakar. És la seva se-
tena victòria en cotxes després de 
les sis amb moto.	 3Pàg. 56
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Tarde para la ira, el debut darrere de 
la càmera de l’intèrpret madrileny, 
va obtenir un nou reconeixement 
al ser proclamada a Sevilla millor 
pel·lícula del 2016 als premis For-
qué, que atorguen els productors 
audiovisuals espanyols.	 3Pàg. 61
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