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Bústies de color pistatxo per millorar Nou
Barris
ART · Els estudiants de l'IES Collserola i l'artista Lluís Sabadell creen i pengen 50
bústies per Canyelles, Roquetes, la Guineueta i Torre Baró PARTICIPACIÓ ·
Noubarrisnou és un projecte participatiu dels veïns per millorar el barri
EVA FORN I PEIRÓ

El Noé Gómez i la Milagros Marines van a l'IES Collserola de Nou Barris. Amb només 16 anys s'han
convertit en interlocutors socials, artistes i actors gràcies a un projecte, Noubarrisnou, fet des de i per al
seu barri. Amb els seus companys de classe, i voluntàriament, el Noé i la Milagros han treballat de la mà
de l'artista Lluís Sabadell (Girona, 1974) per percebre les deficiències del barri i intentar resoldre les
necessitats de la gent que hi viu. I ho han fet a través d'una iniciativa que els alumnes i Sabadell han
ideat i després traslladat a la regidora, i que ha culminat amb la instal·lació d'una cinquantena de bústies
per tot el districte.

Es tracta d'uns petits contenidors de fusta pintats de color pistatxo penjats en arbres i fanals dels barris
de Canyelles, Roquetes, la Guineueta i Torre Baró amb la finalitat de recollir les propostes dels veïns per
millorar uns espais que se senten seus.

Per exemple, al parc Josep Serra Martí, el dels pirulos pels joves que el freqüenten, hi ha un fanal on
pengen grans altaveus que emeten unes cançons "molt lletges", segons Noé. Aquí hi han instal·lat una de
les bústies perquè la gent, mitjançant les postals que trobaran in situ, proposi quina música voldria que
sonés a la plaça.

Com ha de ser el poliesportiu municipal, quin so ha d'emetre el timbre de l'institut, i com s'han de
resoldre els accessos a Torre Baró són algunes altres de les vuit preguntes que es plantegen des de les
bústies.

Noubarrisnou és un dels tres projectes d'En Residència, una iniciativa d'A Bao A Qu, l'Institut de Cultura i
el Consorci d'Educació, per incentivar la creació artística en les noves generacions. L'escultor Salvador
Juanpere ha treballat amb els alumnes de l'Infanta Isabel d'Aragó i l'artista Daniel Chust Peters amb els
de l'Institut Bernat Metge.
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