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SARRIÀ-SANT GERVASI

Les Planes va en autoestop
‘Barristop’ fomenta el transport compartit i solidari dels veïns de Collserola
JOAN PUIG

BEATRIZ PÉREZ
BARCELONA

F

omentar la cohesió social i la
unificació dels nuclis urbans
de Can Rectoret, el Mas Sauró i
el Mas Guimbau, ubicats al barri de
les Planes. És l’objectiu de Barristop,
un nou servei d’autoestop per a veïns ideat pel belga Nicolas Pirotte.
«Són barris amb cases molt aïllades
entre si. La gent es mou en cotxe», explica aquest veí de Can Rectoret, que
a més destaca la «poca freqüència»
del transport públic en aquesta zona
del districte de Sarrià-Sant Gervasi
assentada en ple vessant de Collserola. «Els autobusos passen cada hora.
I a vegades has de caminar més de 20
minuts fins a arribar a la parada de
bus», afegeix.
Per poder beneficiar-se de Barristop (que és gratuït), la persona interessada s’ha d’inscriure com a xòfer,
vianant o les dues condicions al Centre Cívic L’Elèctric o al Casal de Barri
de Can Rectoret. A continuació, per
motius de seguretat, deixarà les seves dades personals en un registre
d’usuaris. Els xòfers inscrits portaran un adhesiu identificatiu al cotxe. I els usuaris, un mocador taronja
a la vista que indicarà que volen ser
transportats. Fa a penes un mes que
Barristop va començar a funcionar
i, de moment, hi ha inscrits 17 vianants i 14 cotxes.
«No descartem que aquest servei
s’estengui també a altres zones», explica Nicolas Pirotte. Entre altres coses perquè la meitat de la població
de Sarrià-Sant Gervasi viu a la muntanya. Són unes 4.800 persones que
estan distribuïdes per Vallvidrera,
el Tibidabo i la meitat barcelonina

de les Planes (l’altra meitat pertany a Sant Cugat del Vallès) que
no sempre disposen de facilitats
per desplaçar-se.
Barristop s’ha fet possible gràcies a la feina conjunta de l’ajuntament, L’Elèctric, el Casal de Barri
de Can Rectoret i els centres d’atenció primària (CAP) i associacions
veïnals de la zona.
«L’origen de Barristop
és una iniciativa del 2015 denominada Els silencis del barri, que buscava promoure la solidaritat entre
veïns i l’assistència mútua», explica Jesús Escardó, membre de l’Associació de Veïns El Sanatori, de
Can Rectoret. Destaca que Barristop fomenta les «relacions interveïnals» en uns barris on, afirma, «hi
ha molta gent nova».
«Barristop no substitueix el
transport públic, però sí que facilita que la gent es mogui amb més
facilitat pels barris de muntanya»,
matisa. Això sí, considera necessari augmentar la periodicitat dels
busos a la zona. En aquest mateix
sentit es pronuncia Núria López,
treballadora social del CAP de les
Planes. «Fa anys vam fer un diagnòstic del barri i vam veure que estava molt apartat». Segons ella, un
dels avantatges de Barristop és que
es tracta d’un servei d’«autoestop
controlat».
Fonts del Districte (que és part
de la comissió de seguiment del
projecte) asseguren que esperaran
els resultats del protocol de revisió
de TMB per comprovar si és necessari augmentar la freqüència dels
busos de la zona. H

33 Nicolas Pirotte, de ‘Barristop’, amb els identificadors del projecte.

SERVEI COMUNITARI

Eixamplar les xarxes de col·laboració
33 Un segon objectiu de Barristop

és «fitxar» veïns perquè passin a
formar part de la plantilla de voluntaris de les xarxes de col·laboració
de les Planes de Barcelona, segons
explica Nicolas Pirotte. El barri considera fonamentals el suport comunitari i l’ajuda entre veïns per
aconseguir millorar la qualitat de
vida de la zona.

33 A través del cicle d’activitats Els

silencis del barri, el veïnat de les
Planes es reuneix amb l’objectiu
de debatre sobre les necessitats
del barri i sobre els beneficis d’activar una xarxa de suport social. El
Centre Cívic L’Elèctric i el Casal de
Barri Can Rectoret són els llocs de
reunió de tots aquests entramats
comunitaris.

Els esplais es
reuneixen a Nou Barris

El futbol americà
ocupa el Hard Rock

SARRIÀ-SANT GERVASI 3 Cinc
grups musicals –Els Escarabats
(que imiten els Beatles), The
Best Way (banda juvenil de Sant
Cugat), The Crossroads Country
Band, Els Geiser i Forrest Glam&
The Spiders from Mars– tocaran
a Luz de Gas (Muntaner, 246) el
dimecres 1 de febrer (20.30 hores) en la gala Hey Jude a favor
d’Oncolliga, que ajuda els afectats pel càncer.

NOU BARRIS 3 La Federació Catalana de l’Esplai celebrarà dissabte que ve, 28 de gener, la seva gran jornada anual a la seu
del districte de Nou Barris (plaça
Major de Nou Barris, 1). El també denominat #AGOfedesplai és
l’acte més important d’aquestes entitats, ja que reuneix 200
monitors que valoraran les seves
actuacions al llarg del 2016 i debatran sobre les del 2017.

CIUTAT VELLA 3 El Hard
Rock Cafe Barcelona (plaça de
Catalunya, 21) oferirà el diumenge 5 de febrer (a partir de
les 23.00 hores) la retransmissió de la Super Bowl, la gran final de la Lliga Nacional de Futbol Americà (NFL). Hi haurà
actuacions al local de les cheerleaders del FC Barcelona. L’entrada costa 15 euros i inclou
dues begudes.
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112
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sant martí
Hàbits L&B Contemporary Art
Gallery acull l’exposició de pintura
Sad City de Maria Pratts, amb treballs
en què s’evidencien hàbits i
estereotips a través d’una visió crítica
de la realitat al carrer. Àlaba, 58. De
10.00 a 14.00 i de 16.00 a 19.00
hores. Gratis.

les corts
Figures de suro El centre comercial
L’Illa Diagonal exposa 250 escultures
de suro fetes per l’artista Pere
Ciurana. A la foto es pot contemplar

SOLIDARITAT /

Concert benèfic
a Luz de Gas
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una de les seves obres, però també
es poden veure paisatges i moltes
més figures. Avinguda Diagonal, 557.
De 10.00 a 21.30 hores. Fins al 18 de
febrer. Gratis.

eixample
Orient El Museu Egipci acull la
presentació del llibre Venjança,
d’Andreu Claret, una història amb el
conflicte del Pròxim Orient i la crisi
dels valors de l’Església catòlica
com a rerefons. València, 284. A les
19.00 hores. Confirmar assistència.
Gratis.
Pensions El professor d’Hisenda
Pública Ignacio Zubire, la catedràtica
de Geografia Humana Anna Cabré i el
director del departament de
Macroeconomia de CaixaBank, Oriol
Aspachs, participen en el debat Quin
és el futur de les pensions? Al Palau
Macaya. Passeig de Sant Joan, 108.
A les 19.00 hores. Gratis.

gràcia
Barcelona Últim dia de l’exposició de
diferents disciplines, Construint
veïnatges, comissariada per l’artista i
curador Daniel Gasol. Es tracta d’una
aposta per una reflexió crítica i
creativa de la realitat que suposa
compartir Barcelona des de diferents
aspectes com el veïnatge. Vila de
Gràcia, 2. De 9.00 a 20.00 hores.
Gratis.
Podeu enviar les vostres propostes
a distritos@elperiodico.com

Farmàcies
Telèfon 93.244.07.10
www.farmaceuticonline.cat

