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E Q U I P A M E N T S

Núria Mahamud

El barri de Provençals del
Poblenou ha estrenat una

nova llar d'infants amb capaci-
tat per a 81 nens i nenes de
quatre mesos a tres anys, divi-
dits en sis grups. El Bressol del
Poblenou, així s'anomena el
nou equipament municipal del
carrer Perú, s'ha construït al
costat del col·legi públic Virrei
Amat, però té un accés i una
zona de jocs independent al
qual donen totes les aules de
l'edifici. I és que en la fase de
projecte s'ha pensat sobretot
en el benestar dels infants i en
el desenvolupament de les se-
ves capacitats físiques,
intel·lectuals i afectives. Tant

és així que dels 634 m2 cons-
truïts gairebé la meitat s'han
destinat a zones d'esbarjo,
equipades amb sorral, arbres,
zona d'aigua i jocs infantils.
L'escola disposa també de sa-
les de reunions i despatxos per
facilitar la feina de les educa-

dores i un servei de guarda-
cotxes per a les famílies. A
més, el nou equipament s'ha
projectat amb criteris de soste-
nibilitat, ja que compta amb

plaques solars per a la produc-
ció d'aigua calenta sanitària.
Durant la seva inauguració,
l'alcalde de Barcelona, Jordi
Hereu, va destacar la “molt
bona notícia” que significa per
a les famílies del barri i per a
l'educació de la ciutat l'estrena
de la nova llar d'infants. Un
equipament que s'emmarca en
el compromís de l'Ajuntament
de Barcelona d'arribar a un to-
tal de 99 escoles bressol a tota
la ciutat el 2011.
La inauguració oficial va tenir
lloc el 7 de novembre, precedi-
da d'un espectacle infantil al
qual van assistir l'alumnat, fa-
miliars i professorat. Paral-
lelament, l'alcalde i Maria Do-
lors Rius, presidenta del
Consorci d'Educació de Barce-
lona –organisme encarregat de
la seva construcció–, van visi-
tar les instal·lacions.

El nou equipament
s'ha projectat 
amb criteris de 
sostenibilitat

La llar d'infants compta amb 81 places per a
infants de quatre mesos a tres anys i disposa
d'una gran zona d'esbarjo

L’alcalde va presidir la inauguració de la nova escola bressol el passat 7 de novembre.

Provençals del Poblenou estrena
nova escola bressol al carrer Perú

S E R V E I  P Ú B L I C

Ara, funciona de dilluns a diumenge,
de les 8 del matí a les 12 de la nit

Daniel Romaní
El popular telèfon d'informació 010 amplia l'horari.
Des del principi del passat mes de novembre funciona
els set dies de la setmana de dilluns a diumenge des de
les vuit del matí fins a les dotze de la nit (abans era
obert de les vuit del matí a les deu de la nit, a excepció
dels diumenges, que estava inactiu).
El telèfon 010 (807 117 700  si es truca des de fora de
l'àrea metropolitana de Barcelona i 93 486 00 98 per a
persones amb discapacitat auditiva) és un servei d'in-
formació municipal i general sobre equipaments, agen-
da d'actes, serveis, etc., dins l'àmbit metropolità. Els
qui l'atenen resolen pacientment dubtes d'allò més di-
versos. Mitjançant el telèfon 010 també es pot fer un
munt de tràmits de l'Ajuntament de Barcelona relacio-
nats amb el padró —com per exemple, alta o canvi de
domicili al padró municipal—, indagacions sobre ob-
jectes perduts —que guarda l'Oficina de Troballes—,
sol·licitar el distintiu de resident de l'Àrea Verda,
llicències, comunicats o assabentats d'obres, informa-
ció d'ajuts per a la rehabilitació d'edificis, habitatges i
locals comercials, aspectes relacionats amb Hisenda —
pagament i domiciliació de tributs i multes, canvi de ti-
tular de l'IBI, canvi d'adreça fiscal, duplicats de rebuts,
notificació de deute pendent...— alta del cens d'ani-
mals de companyia i molts més.   
El preu de la trucada del telèfon 010 és de 0,45 euros
(IVA inclòs), establiment de trucada, i 0,06 euros el mi-
nut (IVA inclòs), tarifat per segons. És un telèfon que
no et fa esperar: el 2007, el 78% de les trucades es van
atendre en menys de 14 segons.

El telèfon 010 amplia 
l'horari d’atenció

Paper Groc és una papereria diferent que,
quan va obrir fa 22 anys, va implantar un

concepte nou d'establiment al barri. És una
papereria on, amb un cop d’ull, trobem el regal
que busquem. Quan van obrir, tot el que ve-
nien era fet de paper, però amb els anys han
diversificat l'oferta i s'han especialitzat en ma-
terial d'escriptura, com bolígrafs i estilogràfi-
ques de  marques famoses, amb un ampli
ventall d'estils i preus. Una altra de les especia-
litats són les participacions i detalls per a bate-

jos, comunions i casaments. També treballen
molt el paper maixé. Porta l'establiment la M.
Carmen Arévalo, la qual ens diu que hi va gent
de tot arreu, ja que el boca-orella dels clients és
la millor publicitat. Ofereixen servei d'empa-
quetatge de regals, fan caixes a mida i regals
d'empresa. Ara, per Nadal, venen ornamenta-
ció i postals d'allò més originals. 

Paper Groc
C. Clot, 51 / Tel. 93 232 91 66
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La papereria que és tot un regal per al barri

A Paper Groc fan caixes a mida i regals d’empresa.

Joan Anton Font

 




