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Collserola, un espai
que cal protegir

Cal protegir Collserola, i els gestors del parc han co-
mençat per una part dels usuaris perquè són els que
necessiten permisos per organitzar activitats i, per
tant, hi poden actuar. Però s’hauria d’anar més enllà i
fer entendre als milers de visitants que ens trobem
davant d’un medi natural fràgil que cal cuidar. Apostar,
en tot cas, per la cultura del respecte.Sandra Pérez

Collserola comença l’any nou posant límits. I ho fa per-
què en els darrers anys s’ha convertit en l’escenari de
múltiples activitats esportives programades –curses,
maratons, caminades i pedalades– que han afegit
pressió a un espai natural que anualment ja rep uns
tres milions de visitants i que s’ha convertit en el pul-
mó verd, en tots els sentits, de l’àrea metropolitana.

El Casino va ser durant dè-
cades l’espai de referència
per a les activitats culturals
i de lleure del Papiol. Però
l’edifici, construït a finals
dels anys seixanta, va tan-
car les portes el 2006 i, els
últims deu anys, els dife-

rents actes s’han repartit
per espais com ara el pati i
el gimnàs de l’escola públi-
ca Pau Vila, el poliesportiu
i, des de fa cinc anys, la bi-
blioteca. El Papiol acomia-
da definitivament el Casi-
no, ja que l’Ajuntament ha
començat els treballs per
enderrocar l’edifici. El con-
sistori li busca ara un subs-

titut i ja ha començat a tre-
ballar, amb la Diputació, en
un projecte per dissenyar
un centre cultural.

El Casino és un edifici de
470 metres quadrats al car-
rer Joaquim Blume. “No te-
nia cap interès arquitectò-
nic, no parlem d’un casino
modernista”, aclareix el re-
gidor de Cultura, Jordi Bou.

Però el cert és que aquestes
instal·lacions municipals
es van convertir en el punt
neuràlgic de l’activitat cul-
tural: festes, balls, xerra-
des, espectacles i esde-
veniments relacionats
amb carnestoltes, la caval-
cada dels Reis Mags i els
Pastorets. Els papiolencs
van col·laborar de forma

voluntària, aportant ma-
terial i mà d’obra, en la
construcció d’una pista
exterior que va servir com
a espai a l’aire lliure i que es
va enderrocar el 2010.
Ara, és un pàrquing provi-
sional.

Els últims deu anys,
l’activitat cultural s’ha en-
cabit en els diferents edifi-
cis públics del municipi.
“La biblioteca té una sala
d’actes, però només hi ca-
ben 50 persones. També es
queda petita l’escola muni-
cipal de música i no funcio-
na condicionar el polies-
portiu. Ens cal un centre
cultural que sigui un espai
polivalent amb més capa-
citat de la que tenim ara”,
afirma l’edil.

El mal estat del Casino
desaconsella, segons Bou,
reformar-lo. “Parlem de
problemes de seguretat i
de deficiències estructu-
rals”, assenyala l’edil, que
assegura que “restaurar el
Casino és inviable”. Per
aquest motiu, el consistori
ja ha començat a estudiar,
amb la Diputació, quines
haurien de ser les caracte-
rístiques i la ubicació del
nou equipament. L’Ajun-
tament voldria iniciar les
obres abans que s’acabi el
mandat. Pel que fa a la in-
versió, s’haurà de recórrer
a finançament extern, ja
que són “un poble petit, de
4.000 habitants, i amb
pocs recursos”, diu Bou.
L’Ajuntament vol fer un
reconeixement del que ha
significat el Casino per als
papiolencs i muntarà, amb
la biblioteca, una exposició
amb les fotografies que
aportin els veïns. ■

Rosa M. Bravo
EL PAPIOL

Un nou equipament
cultural substituirà el
ruïnós Casino del Papiol
a L’Ajuntament comença a enderrocar l’edifici que ha albergat els actes durant
50 anys a El mal estat fa inviable restaurar-lo i s’estudien ara les necessitats

L’edifici del Casino, amb la pista a l’aire lliure convertida en un pàrquing provisional ■ AJUNTAMENT DEL PAPIOL

Troben un home
mort en un
celobert

BADALONA

BARCELONA

Mor un motorista
en xocar contra
un turisme
Un motorista de 28 anys va
morir el passat dissabte a la
tarda en xocar la motocicleta
en què viatjava contra un tu-
risme a Badalona. El seu
acompanyant, de 22 anys, va
patir ferides greus i va ser
traslladat a l’hospital de Can
Ruti. Segons van informar els
Bombers de la Generalitat, el
xoc va produir-se poc abans
de les sis de la tarda a la cruïlla
entre les avingudes de Llen-
guadoc i Pomar de Badalona.
Al turisme implicat en el xoc
viatjaven dues dones, de 72 i
38 anys, que van patir contu-
sions i un atac de nervis, mo-
tiu pel quan va ser trasllada-
des a l’hospital municipal de
Badalona perquè fossin ate-
ses. En el sinistre van treballar
dos vehicles dels Bombers de
la Generalitat i tres unitats del
Servei d’Emergències Mèdi-
ques (SEM). ■ REDACCIÓ

Els Mossos d’Esquadra inves-
tiguen la mort d’un home que
va ser descobert, dissabte, en
un celobert d’un bloc de pisos
del carrer Portal Nou de Bar-
celona. Els veïns van ser els
qui van avisar els serveis
d’emergència del cas. Segons
els Mossos, l’home hauria cai-
gut des d’un cinquè pis fins al
pati interior. De moment, es
descarta que es tracti d’un
cas de violència masclista i
s’investiga si era un presump-
te lladre. ■ ACN

Un jove d’uns trenta anys
va morir, ahir cap a les nou
de la nit, a l’avinguda de la
Meridiana, víctima d’un ti-
roteig. Unes altres dues
persones que acompanya-
ven el jove en un automòbil
van quedar ferides de di-
versa consideració. Una de

les víctimes va quedar in-
gressada en estat crític a
l’hospital Vall d’Hebron de
Barcelona. Una altra vícti-
ma, una noia d’uns vint
anys, va patir un atac d’an-
sietat i va ser conduïda a
l’hospital de Sant Pau.

Els fets van succeir da-
vant del número 517 de
l’avinguda de la Meridiana
de Barcelona, en la con-

fluència amb l’avinguda de
Rio de Janeiro.

En el moment de tancar
aquesta edició, els fets no
estaven aclarits. Segons
sembla, els tres joves, que
algunes fonts asseguren
que eren d’origen llatinoa-
mericà, eren dins d’un ve-
hicle quan un altre automò-
bil es va aturar al seu costat
i el conductor o un acompa-

nyant els va tirotejar. Pos-
teriorment, el vehicle de
l’agressor, que ja ha estat
identificat, va fugir del lloc
dels fets. Algunes fonts van
vincular l’atac amb un bar
que és en aquell indret de
l’avinguda Meridiana.

Al lloc dels succés es van
personar els Mossos d’Es-
quadra, que van iniciar les
investigacions. ■

Un jove mor a trets a l’avinguda
Meridiana de Barcelona
Redacció
BARCELONA
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