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La plaça Castella, a final d’agost.

El barri del Raval pot gaudir ja
d’un espai renovat que dóna més
prioritat als vianants. La plaça
de Castella, autèntic pòrtic d’entrada i petit pulmó verd al barri
per l’extrem nord, llueix la seva
nova cara després de deu mesos
d’obres. Ara hi ha un únic espai
de circulació i els accessos al pàrquing s’han resolt buscant la manera que s’integrin al màxim a la
nova fesomia de la plaça i no interfereixin en la circulació dels
vianants. La nova plaça compta
amb quatre parterres circulars,
nou mobiliari urbà i una àrea
d’estacionament de bicicletes.
Aquesta actuació ha comportat
també la remodelació del carrer
Gravina.
Pàg. 5
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INFOÚTIL

L ’A G E N D A

ATENCIÓ AL CIUTADÀ
Oficina d’atenció al ciutadà (OAC)
Ramelleres, 17.
Telèfon d’informació 010
(0,45 ¤ IVA inclòs d’establiment de trucada, més
0,06 cèntims IVA inclòs per minut tarifat per segon)
Telèfon del Civisme
900 226 226
Síndica de Greuges de Barcelona 93 413 29 00
Ronda Sant Pau, 43-45, 3r.

Dimecres 1 d’octubre

Dimecres 1 d’octubre

Edward Said, literatura i compromís

El món dels tovets

A les 19 h. Bib. F. Bonnemaison (Sant Pere Més Baix, 7)
Xerrada literària entorn aquest autor a càrrec de José
María Ridao.

A les 18 h. Bib. Barceloneta (Comte de Santa Clara, 8-10)
Una activitat que té per objectiu motivar els infants de 3
a 6 anys cap a la lectura, amb la companyia de peluixos.

93 268 47 00

Del 3 al 7 d’octubre

Dimarts 7 d’octubre

93 441 22 80

Festa Major de la Rambla

M de món

93 268 01 07

Tot el dia. La Rambla i carrers adjacents
Associació d'Amics, Veïns i Comerciants de La Rambla.
Tel: 93 317 29 40 - larambla@laramblabcn.com www.laramblabcn.com

A les 18 h. Bib. F. Bonnemaison (Sant Pere Més Baix, 7)
Recorregut pels nens de diverses parts del món amb
textos i fotografies que ens mostren conceptes universals, com l'amor, la pau i l'amistat...

93 302 53 48

Del 9 al 12 d’octubre

Dimecres 8 d’octubre

Fira del segell a Barcelona

Frederick

Tot el dia. Pg. Lluís Companys

XII Cursa Popular de la Barceloneta

A les 18 h. Bib. Barceloneta (Comte de Santa Clara, 8-10)
En una família de ratolins, tots treballen preparant
l'arribada de l'hivern fred, gris i avorrit. Tots, menys en
Frederick.

A les 9.30 h. Pl. del Mar
Recorregut: CN Atlètic Barceloneta, pg. Joan de Borbó,
plaça de la Vila, Moll Bosch i Alsina, Estació Marítima,
Moll de Sant Bertran, Porta d'Europa, pg. de l'Escullera. Recorregut a la inversa: Almirall Cervera, pg. Marítim i plaça del Mar.

Dissabte 13 i diumenge 14 de setembre

Bastoners de Taradell

Festival Hipnotik

D’11 a 14 h. Plaça de la Mercè

Tot el dia. Plaça Joan Corominas
Un dels festivals de referència de la cultura hip hop a
Espanya. Concerts diürns i de nit, Battle of the Year
(competició de breakdance), conferències, etc.

CENTRES CÍVICS I CULTURALS
Centre cívic de la Barceloneta
Conreria, 1-9.
Centre cívic Convent
de Sant Agustí
Comerç, 36.
Centre cívic Pati Llimona
Regomir, 3.
Centre cívic Drassanes
Nou de la Rambla, 43.
Centre Erasme de Janer
Erasme de Janer, 8

93 221 32 41
93 310 37 32

93256 32 00

BIBLIOTEQUES
Biblioteca popular
Francesca Bonnemaison
Sant Pere Més Baix, 7.
Biblioteca popular
Sant Pau i Santa Creu
Hospital, 56.
Biblioteca popular
Barceloneta-La Fraternitat
Comte Santa Clara, 8-10.
Sala de lectura infantil
Àngel Baixeras
Salvador Aulet, 1.

93 225 35 74

Diumenge 12 d’octubre

SERVEIS SOCIALS
Centre serveis socials
Barceloneta
Conreria, 1-9.
Centre serveis socials
Casc Antic
Pl. de l’Acadèmia, 1.
Centre serveis socials Gòtic
Correu Vell, 5.
Centre serveis socials
Raval Sud
Nou de la Rambla, 45.
Centre serveis socials
Raval Nord
Erasme Janer, 8.
Centre de dia maternoinfantil Casa de la Font
Om, 3.

93 221 79 45
93 310 39 00
93 319 01 64
93 443 17 54
93 442 54 05
93 441 58 42

GENT GRAN
Casal de gent gran Mediterrània
Conreria, 1-9.
Casal de gent Comerç
Comerç, 52.
Casal de gent gran Pati Llimona
Correu Vell, 5.
Casal Josep Tarradellas
Pl. Caramelles, 3, baixos.
Casal de gent gran Josep Trueta
Sant Pacià, 9.

93 319 63 34

Del 10 de setembre al 3 d’octubre

Festival No-No Logic

93 319 01 64

Mis noches con Idee

A les 21 h. Convent de Sant Agustí (Comerç, 36)
Dj de música de ball experimental i pop-dadà.

93 441 69 05
93 329 86 02

ALTRES SERVEIS
Of. d’habitatge i rehabilitació
Pintor Fortuny, 17-19.
Foment Ciutat Vella
Pintor Fortuny, 17-19.
Arxiu municipal de Districte
Àngels, s/n.

93 343 56 40
93 343 54 55
93 443 22 65

SEGURETAT
U.T. Guàrdia Urbana Ciutat Vella 93 344 13 00
La Rambla, 43.
Comissaria Mossos d’Esquadra
Nou de la Rambla, 76-80.
Emergències Guàrdia Urbana
092
Emergències Mossos d’Esquadra
088

SERVEIS URGENTS
Telèfon únic d’emergències
Urgències sanitàries
Cos Nacional de Policia
Bombers

112
061
091
080

SALUT
CAP Barceloneta
Pg. Marítim, 25.
CAP Casc Antic
Rec Comtal, 24.
CAP Gòtic
Ptge. de la Pau, 1.
CAP Doctor Lluís Sayé
Torres i Amat, 8.
CAP Drassanes
Av. Drassanes, 17-21.
Dispensari Perecamps (24 h)
Av. Drassanes, 13-15.
Hospital del Mar
Pg. Marítim, 25-29.

FARMÀCIES
www.farmaciesdeguardia.com

Divendres 19 de setembre

93 221 79 45

93 221 37 83

Centre cívic Pati Llimona (Regomir, 3)
Reflexions sobre el cos nu, sobre el foc, la solitud, la
por i el dolor. Reflexos d'un món interior, que, com un
doll que neix incontenible, inunda els nostres sentits.
A càrrec de Cristina García-Camino.
Fins al 28 de setembre

Del 10 de setembre al 5 d’octubre

Dalí retratat per Robert Descharnes

K.L Reich

Palau Robert (pg. de Gràcia, 107)
Una trentena d'instantànies on es veu la relació de Dalí
amb els personatges del seu entorn a l'Empordà.

Dj a ds, a les 21 h. Dg, a les 19.30 h. Teatre del Raval
(Sant Antoni Abat, 12)
Basada en la novel·la homònima de Joaquim Amat Piniella, explica la vida de l’Emili, un jove periodista català durant els cinc anys que va ser presoner a Mathausen.

Fins al 12 d’octubre

Maternitats. Fotografies de Bru Rovira
CaixaForum (av. Marquès de Comillas, 6)
El fotògraf Bru Rovira, ha recorregut el món copsant
amb la seva càmera un dels sentiments humans més
profunds i universals: la maternitat. Cadascuna de les
fotos de l’exposició reflecteix un relat vital, tan apassionant com commovedor.

Dijous 30 d’octubre

Fruit (dansa)
A les 21.30h. Centre cívic Barceloneta (Conreria, 1-9)
Ja no hi ha portes al jardí, només espai per contemplar.
Aquí ens trobem. De la Companyia. Rasatabula.

93 310 14 21
93 343 61 40
93 301 25 32
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La Barceloneta rep l’ajut de la Llei
de barris per a la millora integral
El barri de la Barceloneta és un
dels grans beneficiats dels ajuts
que atorga la Generalitat en el
marc de la Llei de barris per a la
rehabilitació de barris de
municipis catalans. La inversió
permetrà una millora de l’espai
públic, dels elements comuns dels
habitatges i dels equipaments

La plaça Llagut serà un dels espais beneficiats per la Llei de barris.

Joan Anton Font
a Barceloneta podrà fer realitat la seva rehabilitació
integral, perquè el seu projecte ha estat aprovat per la Generalitat en la cinquena convocatòria de la Llei de barris,
que ofereix ajuts per a la rehabilitació de barris de municipis de Catalunya. El pressupost total del projecte és de
16,11 milions d’euros, dels
quals 8,05, és a dir, la meitat
del finançament, seran els
aportats per la subvenció de la
Llei de barris. Les actuacions
que es duran a terme es con-

L

creten en cinc àmbits: la millora dels elements comuns i
de l’accessibilitat de l’habitatge, la millora de l’espai públic,
la dotació de nous equipaments comunitaris i redefinició dels ja existents, la millora
ambiental i la posada en marxa de programes de dinamització social i econòmica.
Per a la regidora de Ciutat Vella, Itziar González, el projecte
té com a principal objectiu
“connectar el barri amb el seu
entorn i evitar l’aïllament que
ha patit des dels seus orígens i
superar la seva aparent fragili-

tat com a conseqüència d’haver nascut de zero.”
Quant als habitatges i les comunitats, es farà una rehabilitació dels elements col·lectius
dels edificis, com les façanes,
les escales, els elements verticals... També es millorarà l’accessibilitat amb especial atenció a la gent gran i col·lectius
desafavorits, i es durà a terme
la identificació i protecció del
patrimoni del barri. D’altra
banda, hi haurà millores a l’espai públic, com les que es duran a terme al parc de la Barceloneta, la plaça de la

Maquinista o la plaça del Llagut, on es millorarà la mobilitat, l’accessibilitat, el mobiliari
urbà i l’enllumenat. També es
millorarà l’accessibilitat dels
equipaments que donen al
passeig Marítim, s’urbanitzaran els carrers transversals i es
remodelarà la plaça d’Hilari
Salvador, entre altres actuacions. La finalitat de bona
part de les intervencions a
l’espai públic és la de connectar els carrers amb el paisatge
marítim, per tal d’obrir la Barceloneta al mar.
La participació dels veïns és
un element clau de la transformació de la Barceloneta i
per això se’ls dotarà d’eines
com el taller Barceloneta, un
espai de trobada i de confluència entre administració i
ciutadanía en que es desenvo-

luparà el pla de participació i
que servirà per establir mecanismes de comunicació i informació clars al barri. Per la
seva banda, l’Oficina Tècnica
portarà la gestió dels programes d’habitatge i de les actuacions del Projecte d’intervenció integral, a més de ser el

La inversió a la
Barceloneta serà
de 16,11 milions
d’euros
referent tècnic de Participació
i Mediació.
Per a la regidora, “el Projecte
és una oportunitat molt important per a la col·laboració
d’administració i veïnat, i és la
voluntat dels veïns la que inicia el procés.”

Sap que la Barceloneta es beneficiarà de la Llei de barris?

Sandra Caba
Administrativa

Mercè Pujol
Jubilada

Luis Sánchez
Xofer

N’estic informada, tot i
que falta veure si tot el
que es diu és veritat i si
es fa realment.

Sí que ho sé, tot i que,
la veritat, m’han de
donar proves reals que
es farà perquè ho
dubto. És important
que la gent del barri no
hagi d’anar-se’n.

Sí que lo sé, y pienso
que mientras los vecinos estén a favor de las
inversiones que se
hagan estoy de
acuerdo.

Antoni Muñoz
Laboratori
farmacèutic
Sí que ho sé i em sembla bé, però depèn d’on
s’inverteixin aquests
diners. Les inversions
haurien de tenir en
compte l’opinió dels
veïns.

Jordi Prieto
Gerent d’empresa

Dani Laynez
Amarrador

Sí que ho sé i és un dels
barris privilegiats.
També és veritat que el
moviment veïnal hi
està en contra, per l’assumpte del ascensors i
els suposats apartaments turístics.

Sí que ho sabia i em
sembla bé. Ja era hora
que arribés ajuda a
aquest barri que només
s’arregla de cara als
turistes.
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J. M. Contel

Monument als
màrtirs de 1809 (III)
Després d’un període amb un excés de politització, la proclamació de la República de 1931, va fer aturar novament
el projecte del monument als Màrtirs de 1809 i l’estàtua
que l’escultor Llimona havia realitzat per col·locar-la a la
plaça de Garriga i Bachs va continuar en el taller de l’artista. A la mort de Llimona el 1934, els seus hereus exigiren
el pagament de l’obra, la qual havia estat encarregada per la
Diputació. La Generalitat, que s’havia fet càrrec d’aquesta
institució, va resoldre, el mes de setembre de 1935, pagar
les 75.000 pessetes que pujava l’import de l’obra als hereus
de l’escultor. Ja en poder de la Generalitat, l’obra va anar a
parar finalment a un magatzem. Com a compensació per
l’incompliment del propòsit que havia motivat l’encàrrec,
l’Ajuntament va posar el nom de l’escultor a la plaça.
Amb l'esclat la Guerra Civil el 1936, el monument als Màrtirs de 1809 quedà en l’oblit fins que les noves autoritats
franquistes es prestaren ràpidament a ressuscitar aquell
vell projecte. El mes de juny de 1939, ja es va celebrar un seguit de misses a la catedral en record d’aquells patriotes i el
3 de juny de 1941 es posava el monument esculpit per Llimona sobre la peanya buida de la plaça de Garriga i Bachs, i
encara afegiren en el mur del darrere, sota l’arc i per sobre
de l’escultura, un relleu d’un àngel, obra de Vicenç Navarro.
A més a més, la plaça va recuperar el nom anterior.
No fa gaire, amb motiu del bicentenari del començament
de la Guerra del Francès, l’Institut del Paisatge Urbà de l’Ajuntament de Barcelona va restaurar el conjunt monumental dels Màrtirs de 1809, un procés que va acabar el 26 d’abril amb un acte festiu a la plaça de Garriga i Bachs.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 221 94 44

Acte celebrat el 26 d’abril 2008 amb motiu de la restauració del monument. (Foto: JMC)

URBANISME

Espais públics es milloren amb
propostes d’arquitectes i dissenyadors
Les millores urbanístiques de l’espai
públic incorporen
propostes dels projectes guanyadors
del concurs Racons
Públics
JAF
’any 2004, el Districte
de Ciutat Vella, Foment
de Ciutat Vella i Foment de
les Arts Decoratives (FAD),
van impulsar el concurs Racons Públics, mitjançant el
qual s’invitava arquitectes i
dissenyadors a presentar
propostes de millora de deu
indrets de Ciutat Vella, els
quals compartien la característica comuna de ser espais
arrecerats. De fet era un
concurs d’idees que no comportava el compromís d’executar els projectes guanyadors. Tot i això, algunes de
les propostes guany-adores
s’estan tenint en compte a
l’hora de redactar els projectes de millora de diversos
espais públics que s’estan
duent a terme.
Els espais que han integrat
fins ara algunes de les propostes guanyadores són el
passatge del Beat Simó, el
car-rer del Mercaders i el
d’en Roca. La remodelació
del passatge de Beat Simó,
el qual neix al carrer d’en
Rauric i queda tallat a l’alçada de la porta lateral de la
parròquia de Sant Jaume,
ha inclòs alguna de les pro-

L

El carrer d’en Roca inclou propostes presentades per al passatge de Bernadí Martorell.
postes fetes per l’arquitecte
Roger Páez, com són pintar
de vermell la paret mitgera
de l’església per atraure l’atenció dels vianants del carrer d’en Rauric i substituir

La remodelació
del carrer d’en Roca
s’ha encarregat a
un dels equips
guanyadors
la porta lateral de l’església.
La plaça que forma el carrer
de Mercaders entre els carrers Avellà i Maçanet ha
estat remodelada amb el
criteri de guanyar espai per
a l’ús ciutadà i incorporarà
algun dels elements de la
proposta presentada per

Cristian Baiocco i Federico
Calabrese. Finalment, Rita
Pinto da Freitas i Imma
Balfagón, guanyadores del
concurs per a la remodelació d’un altre espai, el passatge de Bernadí i Martorell, han rebut l’encàrrec de
la remodelació del carrer
d’en Roca, el qual no va formar part del concurs Racons Públics, però que incorpora les propostes de les
autores per al passatge,
com ara intervencions a la
il·luminació i la col·locació
de panells radiants de vidre
incrustats al paviment o la
conversió d’algunes finestres tapiades en suports expositius radiants amb informació sobre la història
del carrer i els comerços
que s’hi poden trobar.
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La plaça de Castella guanya
espai per als vianants
La remodelada plaça de Castella millora la
seva funció de porta d’entrada al Raval pel
cantó nord, a l’hora que exerceix de petit
pulmó verd del barri
Joan Àngel Frigola
a plaça de Castella recupera el seu ús com a espai
ciutadà després de les obres
de millora que s’hi han dut a
terme. La nova plaça té més
espai per als vianants i ha
guanyat zona enjardinada en
duplicar-se els parterres amb
arbres i plantes.
La concentració d’equipaments culturals i universitaris
que s’ha produit en la darrera
decada en aquest sector del
barri, ha significat un important augment de vitalitat i dinamisme urbans en aquesta
zona, això ha fet que es plantegés una remodelació de la
plaça que ara s’ha enllestit. De
fet, la plaça està situada de
manera que queda una mica
desconnectada d’aquests
grans equipaments, tot i la
seva proximitat. L’obertura, fa

L

un parell d’anys, del carrer de
Torres i Amat ja va ser un primer pas per tal de potenciar la
funció de porta d’entrada a
aquest sector del barri que té
la plaça. Ara, un cop acabades
les obres, la plaça de Castella
està configurada de manera

També s’han
remodelat el carrer
Gravina i un tram
de Valldonzella
que els vianants tenen molt
més espai. Hi ha un únic carril
de circulació on s’han ubicat
zones de càrrega i descàrrega i
un aparcament de motos, que
es correspon amb el carrer
dels Tallers, al qual es pot accedir des de la confluència de
la Ronda de Sant Antoni amb
la plaça Universitat o des del

carrer de Gravina i que té la
sortida per l’extrem sud de la
plaça, cap al carrer de Valldonzella, del qual també ha remodelat la part més propera a la
plaça. Els accessos a l’aparcament que hi ha sota la plaça
s’han solucionat buscant el
mínim impacte. Així l’entrada
es fa per la rampa que hi ha
davant el carrer de Gravina i la
sortida enllaça directament
amb el carrer de Torres i
Amat. L’actuació que s’ha dut
a terme a la plaça ha comportat també la renovació del mobiliari urbà, una nova àrea
d’estacionament de bicicletes,
la millora de les xarxes de subministrament de serveis i la
substitució dels dos grans parterres que hi havia per quatre
de circulars, on s’han replantat els arbes que hi havia.
També s’ha remodelat el carrer de Gravina, on s’ha augmentat l’espai destinat als vianants i s’han habilitat algunes
places d’aparcament per a motos i una zona de càrrega i
descàrrega.
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f NOTÍCIES
Qui té roba per rentar?
Del 18 de setembre al 13 de desembre es durà a terme l’exposició “Qui té roba per rentar” al Centre de
Cultura de Dones Francesca Bonnemaison. Aquesta
exposició promou la recuperació de la història de les
bugaderes i rentadores que hi havia el segle passat a
la ciutat. “Qui té roba per rentar” ja es va poder veure al barri d’Horta, on va rebre 3.200 visitants.

Museu d’estiu a Ciutat Vella
El Museu d’Història de Barcelona, el Museu Frederic
Marés i el Museu Picasso han organitzat un casal d’estiu per a nens i nenes que es va fer del 7 al 18 de juliol.
Les activitats organitzades pels tres museus tenien
per objectiu apropar-se a la història de la nostra ciutat a través del coneixement d’edificis, objectes, quadres, paisatges urbans, menjars, música i dansa en un
viatge pels espais i els temps de la ciutat.

Festes de Sant Roc
Del 13 al 17 d’agost es va celebrar l’edició 419 de les
Festes de Sant Roc. Dins d’aquestes festes, dijous 14
va tenir lloc l’edició 33 del Concurs de Cucanya; divendres 15, les tradicionals Festa del Gos i la Trobada i Ball de Gegants. Dissabte dia 16, festivitat de
Sant Roc, es va fer el seguici tradicional del sant amb
una missa cantada i l’ofrena floral. Les festes van
acabar el diumenge 17 amb el correfoc de les bèsties.

L’Associació de Residents Senegalesos
fa anys
L’Associació Catalana de Residents Senegalesos va
celebrar una setmana cultural amb motiu del seu
vintè aniversari. Les activitats es van dur a terme del
dia 18 al 26 de juliol al carrer Sant Pere Més Baix i al
Pou de la Figuera. Entre les activitats, hi van destacar els jocs infantils, el sopar amb productes típics
del Senegal i les conferències sobre la immigració senegalesa a la ciutat.

La plaça ha estat en obres durant deu mesos.

“Encontre” al Centre de pràctica artística Sant Lluc
B. Sanchís
ncontre” és el nom
que rep la mostra
sobre apunts de dibuix de
figura humana que es pot
visitar al Centre Artístic de
Sant Lluc. L’exposició, que
s’ha prorrogat tot el mes
de setembre, serà l’última
que es podrà visitar a l’espai del carrer del Pi, 16,
perquè la seu del Centre
Artístic es trasllada de manera imminent a una nova
ubicació al Palau Mercader,

“E

Els artistes participants amb la comissària de la mostra.

tot just davant del mercat
de Santa Caterina. L’exposició recull el treball que
han fet deu joves artistes.
Entre els objectius, cal assenyalar la necessitat d’investigar, compartir i comunicar p er trobar noves
formes de diàleg artístic i
cultural. La comissària de
l’exposició, Rosa Serra, destaca “la feina feta dels participants, la combinació
amb l a tradició de S ant
Lluc ” i, afegeix, “la crida

per a la recerca del suport
que sempre necessita la
cultura”. En la mateixa línia, la consellera de Cultura de Ciutat Vella, Mercè
López, subratlla l’especial
interès i sensibilitat per
part del Districte en aquest
t ipu s de pro je ctes que
“combinen la interacció entre les escoles d’art, el barri
i l’esforç de les entitats. I,
com a objectiu, la promoció
de tot tipus de manifestacions culturals”.
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Inscripció als centres cívics

L’estació de metro Liceu
ha quedat com nova

El setembre és el mes per inscriure’s als cursos i tallers que els centres cívics de la ciutat programen
per al darrer trimestre de l’any. A continuació hi ha
les adreces i telèfons dels equipaments.
CIUTAT VELLA
Barceloneta. Conreria, 1-9.
Tel. 93 256 33 20
Convent de Sant Agustí.
Comerç, 36. Tel. 93 310 37 32
Drassanes. Nou de la Rambla, 43.
Tel. 93 441 22 80
Pati Llimona. Regomir, 3.
Tel. 93 268 47 00
EIXAMPLE
Ateneu Fort Pienc. Fort Pienc, 1-4.
Tel. 93 232 78 27
Casa Golferichs. Gran Via Corts
Catalanes, 491. Tel. 93 323 77 90
Cotxeres Borrell. Viladomat, 2-8.
Tel. 93 324 83 50
La Casa Elizalde. València, 302.
Tel. 93 488 05 90
Sagrada Família - Centre Cívic.
Provença, 480. Tel. 93 450 89 17
SANTS-MONTJUIC
Estació de Magòria. Gran Via Corts
Catalanes, 247. Tel. 93 432 48 01
Casa del Rellotge. Pg. de la Zona
Franca, 116. Tel. 93 432 24 89
Casinet d'Hostafrancs. Rector
Triadó, 53. Tel. 93 423 04 40
Cotxeres de Sants. Sants, 79-83.
Tel. 93 291 87 01
Sortidor. Pl. Sortidor, 12
Tel. 93. 443 43 11
Font de la Guatlla. Rabí Rubèn, 22.
Tel. 93 424 85 06
La Cadena. Mare de Déu de Port,
397. Tel. 93 331 34 98
Pepita Casanellas - La Sala. Zona
Franca, 185-219. Tel. 93 256 37 30
LES CORTS
Can Deu. Pl. Concòrdia, 13.
Tel. 93 341 010 07
Joan Oliver - Pere Quart.
Comandant Benítez, 6.
Tel. 93 339 82 61
Les Corts. Dolors Masferrer
i Bosch, 33-35. Tel. 93 291 64 62
Riera Blanca. Riera Blanca, 1-3.
Tel. 93 448 04 99
SARRIÀ-SANT GERVASI
Orlandai. Jaume Piquet, 23.
Tel. 93 252 42 62
Can Castelló. Castelló, 1-7.
Tel. 93 241 78 74
Casa Sagnier. Brusi, 51-61.
Tel. 93 414 01 95
Casal de Sarrià. Eduardo Conde, 22.
Tel. 93 256 27 20
Elèctric. Carretera Vallvidrera
Planes, km 6,5. Tel. 93 205 40 09

Vallvidrera Vázquez Montalbán.
Reis Catòlics, 16.
Tel. 93 406 90 53
Vil·la Florida. Muntaner, 544.
Tel. 93 254 62 65
Pere Pruna. Ganduxer, 130.
Tel. 93 418 65 37
GRÀCIA
Coll. Aldea, 15-17. Tel. 93 256 28 77
La Sedeta. Sicília, 321.
Tel. 93 207 36 13
HORTA-GUINARDÓ
Casa Groga. Jordà, 27.
Tel. 93 418 65 31
El Carmel. Santuari, 27.
Tel. 93 256 33 33
Guinardó. Rda. Guinardó, 101.
Tel. 93 450 39 87
Taxonera. Arenys, 75.
Tel. 93 256 33 88
Matas i Ramis. Feliu i Codina, 20.
Tel. 93 407 23 56
NOU BARRIS
Can Basté. Pg. Fabra i Puig, 274.
Tel. 93 420 66 51
Les Basses. Teide, 20.
Tel. 93 256 36 00
Porta - Sóller. Estudiant, 1.
Tel. 93 276 80 77
Torre Llobeta. Santa Fe, 2 bis.
Tel. 93 358 56 14
Zona Nord. Rasos de Peguera, 19.
Tel. 93 276 99 50
SANT ANDREU
Baró de Viver. Santa Coloma, 110.
Tel. 93 345 73 93
Bon Pastor. Enric Sanchis, 12.
Tel. 93 314 79 47
La Sagrera La Barraca. Martí
Molins, 29. Tel. 93 351 17 02
Sant Andreu. Gran de Sant
Andreu, 111. Tel. 93 311 99 53
Trinitat Vella. Foradada, 36-38.
Tel. 93 345 70 16
Garcilaso. Juan de Garay, 116-118.
Tel. 93 256 29 59
SANT MARTÍ
Can Felipa. Pallars, 277.
Tel. 93 256 38 40
Besòs. Rambla Prim, 87-89.
Tel. 93 266 39 36
Parc - Sandaru. Buenaventura
Muñoz, 21. Tel. 93 309 06 35
Sant Martí de Provençals.
Selva de Mar, 215.
Tel. 93 308 97 93
Farinera del Clot. Gran Via Corts
Catalanes, 837. Tel. 93 291 80 80

El més vistós són els
plafons de fulles de
plàtan de les andanes, però també s’ha
actuat a fons en les
parts invisibles de
l’estació
Dolors Roset
a rehabilitació ha consistit
a reconfigurar els quatre
vestíbuls, substituir paviments, graons, sostres i revestiments de parets, millorar
instal·lacions elèctriques i il·luminació, renovar la senyalització i el mobiliari, i instal·lar barreres de control del tipus més
efectiu. S’han fet créixer també les andanes, per deixar,
juntament amb els ascensors
estrenats el 2007, l’estació
adaptada a les persones amb
mobilitat reduïda. Pel seu
caràcter històric i la situació
única, al cor de la Rambla, el
tractament de la part visible
de l’estació ha estat objecte
d’especial atenció a fi de donar-li el màxim d’atractiu. El
cost d’execució del projecte ha
estat de 2,5 milions d’euros.
Com a elements singulars,
s’han revestit les parets i els
sostres amb plafons il·luminats que porten impreses fulles de plàtan, l’arbre característic de la Rambla. L’objectiu
ha estat crear un espai net i
molt lluminós –amb llum freda de baix consum–, i alhora

L

La nova decoració de l’andana és molt vegetal i lluminosa.
vinculat a un entorn urbà.
Aprofitant la remodelació integral, s’han recuperat els dissenys originals de les baranes
de ferro dels accessos, amb

Les andanes i els
ascensors estan
adaptats a persones
amb mobilitat
reduïda
les característiques sigles
GMB, de Gran Metro de Barcelona. Es tracta d’una adaptació dels elements de ferro
fos del 1925 a les dimensions

i la normativa actuals. Les
obres de TMB a Liceu, iniciades el juny de 2007, s’han fet
en diverses fases a fi de minimitzar les molèsties als usuaris i permetre que l’estació estigués en tot moment oberta
al públic.
L’estació de Liceu data del
1925, any en què la companyia del Gran Metro va inaugurar la primera prolongació
de la seva línia, la més antiga
de Barcelona, la qual inicialment anava de Lesseps a Catalunya. En diferents moments ha estat objecte de
reformes i ampliacions, l’última el 1968.

Joan Anton Font

E L TAUL E L L

Artesania tèxtil i venda de llanes al Born
l carrer de Brosolí hi ha un establiment
d’artesania tèxtil i venda de llanes que ens
desperta el gust per les coses fetes a mà. A Estudi tèxtil-La Barcelana elaboren artesanalment bufandes, xals, bruses, jerseis, ponxos i
jaquetes, amb els telers que tenen al mateix local. També elaboren elements de decoració de
la casa per encàrrec, com les catifes, les flassades, els tapissos, les cortines... adaptant-los al
gust de cadascú i a l’estil de cada casa. L’Anna
Vilafranca i l’Aída Bruzzese són al capdavant

A

A la botiga La Barcelana també hi ha taller i escola.

d’aquest espai que d’una banda és taller d’elaboració i, de l’altra, botiga, on venen les seves
creacions i on trobem una àmplia gamma de
llanes. També és escola, perquè s’hi fan cursos
de punt i de telers horitzontals i verticals. Estudi tèxtil – La Barcelana és un establiment situat al Born, una zona on els darrers anys l’artesania està vivint un nou auge.
Estudi tèxtil - La Barcelana
C. Brosolí, 1 / Tel. 93 319 84 51
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La Ciutadella acull el IV Màster
de Petanca Ciutat Vella

TELEVISIÓ
Barcelona Televisió
“Hola Barcelona”
De dilluns a divendres, de 12.30 a 15.30 h
Dissabte i diumenge, de 14 a 15.30 h
Canal 39 UHF i Canal 26 TDT
Ciutat Vella Televisió
www.tvciutatvella.com

La petanca és un dels
esports que més afició
suscita a la majoria dels
practicants. Així es va
veure el passat juliol a la
IV edició del Màster de
Petanca Ciutat Vella
Pere S.Paredes
al abandonar la visió que la petanca és un esport per a gent
gran i acostumar-se al fet que
aquesta pràctica esportiva té, cada
dia, més i més adeptes entre el públic més jove. Els nous i joves practicants estan d’acord que és un dels
esports que més enganxa, una vegada l’has provat.
Durant la passada edició del Màster
de Petanca de Ciutat Vella, organitzat al parc de la Ciutadella pel Club
Petanca Barcelona i pel Districte de
Ciutat Vella, es va veure com la majoria de tripletes o equips de petanca, tant femenins com masculins,
eren molt joves.
Tal com volia deixar ben clar Joan
Carles Centelles, president del club
organitzador d’aquest Màster celebrat a juliol, “podem dir que hi ha
dos tipus de petanca: el que veus
cada cap de setmana a les pistes
dels barris, on els jubilats són la
majoria dels participants, i el que
pren part en competicions i grans
campionats com aquest”.
“En el Màster de petanca de Ciutat
Vella hi ha un nivell molt alt, ja que
ens ocupem de convidar expressament els equips participants; això no
obstant, no és una competició tancada al 100%, perquè donem entrada a
altres equips no convidats per nosal-
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RÀDIO
Ràdio Ciutat Vella - 100.4 FM
Plaça del Padró, s/n
Tel. 93 442 97 01
COM Ràdio – 91.0 FM
Travessera de les Corts, 139
Tel. 93 508 06 00

C

PUBLICACIONS
Nova Ciutat Vella
Revista editada per la Univ. Ramon Llull.
C/ Valldonzella, 23 Tel. 93 253 32 07
La Veu de Ciutat Vella
Plaça Narcís Oller, 7-8, 1r
Tel. 93 416 16 91

La petanca no és un joc tan fàcil i simple com sembla.
tres i amb un nivell de joc una mica
més baix”, explica el president.
Segons en Ramon, un dels components d’una tripleta participant en

Un joc de boles
d’iniciació a la petanca
pot costar entre 100
i 300 euros
aquest Màster, “és un dels esports
que més enganxen a qui el prova. I
enganxa tot: l’ambient, el joc, l’esport, les funcions de cada component de l’equip...”.
En Ramon vol deixar clar que “la petanca sembla un esport molt simple i
fàcil, i és tot el contrari, perquè cada
jugador té una funció concreta, i has
de conèixer molt bé tant el terreny
de joc com els contrincants. I, a més
a més, les decisions han d’estar consensuades pels tres components de

la tripleta”. Ara bé, per al president
del CP Barcelona, tothom pot jugar a
petanca i en el seu club admeten aspirants que vinguin amb ganes d’aprendre a jugar a aquest joc: “per
nosaltres, encara que tinguin un nivell molt baix, l’important és informar-se i començar a jugar en un
club, on t’ensenyen tot allò que es
relaciona amb aquest esport”.
Un esport que no és car, ja que només es necessita un joc de boles de
petanca, que poden comprar-se a
partir dels 100 euros. “N’hi ha de
més barates i de més cares, però per
iniciar-se no cal gastar-s’hi més diners!”, afirma Centelles.
Més informació
Club Petanca Barcelona
C. Comerç, 58
Telèfon: 93 205 58 40
www.es.geocities.com/webcpbarcelona/

El Raval
Nou de la Rambla, 157, pral. 1a
Tel. 93 442 22 76

INTERNET
Viu la Mercè

Un any més, el web de la Mercè torna a ser
l'eina més eficaç per consultar a la xarxa
tot el que vulgueu saber sobre aquestes
festes populars de la ciutat: horaris, programació, escenaris, tradicions, activitats
per a infants, música... També hi trobareu
informació sobre el pregoner, el piromusical o les propostes de participació de la
festa.
www.bcn.cat/merce
Coneix Jaume I

per MANEL

El rei català amb el sobrenom més heroic
va néixer el 1208. Instal·lat en el mite,
Jaume I acaba de fer vuit segles. Per celebrar aquest aniversari, que és una bona
excusa per fer un repàs del personatge,
podeu visitar el web de Jaume I de
l'Ajuntament. Hi trobareu una sèrie de
vídeos que fan un retrat d'aquesta figura
històrica i novetats editorials que us ajudaran a redescobrir el conqueridor català.
www.bcn.cat/jaumeprimer/
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“Pel Club Bàsquet
Ciutat Vella han passat
jugadors de més de vint
nacionalitats”
Reyes Zudaire, presidenta del Club Bàsquet
Ciutat Vella, va néixer a Navarra, però fa quasi
trenta anys que viu a la Ribera. Està tan
enamorada del barri que quan hi passeja
acostuma a dur la seva càmera digital per
fotografiar-ne detalls, els quals penja a Internet
Daniel
Romaní

Quants jugadors té el Club Bàsquet Ciutat Vella?
Hi ha uns setanta jugadors entre els
infantils, cadets, júniors i sèniors, als
quals cal sumar 160 o 180 que estan
en competicions escolars.
On entrenen i juguen?
Al frontó Colom, a la Rambla, on hem
creat una escola de bàsquet juntament amb l'Associació Esportiva Ciutat Vella. Hi som des de l'any 1993. El
frontó Colom va ser una de les
instal·lacions esportives dels Jocs
Olímpics, però després va quedar en
desús, fins i tot hi entraven indigents.
Hi ha unes cistelles al sostre, que és
força alt, que s’abaixen quan hi ha entrenament o partit.
El bàsquet és una eina d'integració en un districte on conviu gent
de moltes nacionalitats, oi?
Sí, al Club Bàsquet Ciutat Vella hi ha
jugadors de nacionalitats molt diverses: argentins, colombians, marroquins, senegalesos, russos, búlgars...

Hi han passat jugadors de més de vint
nacionalitats. És un reflex de la realitat
social del districte.
Alguns jugadors són de famílies
humils.
Sí, per això ens involucrem amb els
problemes que tenen. Des del Club
Bàsquet Ciutat Vella fem algunes tasques que van més enllà de l'esport i
entren dins de l'àmbit social. Així, per
exemple, alguns jugadors de 15 o 16
anys són també entrenadors i àrbitres,
amb la supervisió d'una persona amb
experiència, i això els proporciona una
petita ajuda econòmica, la qual per a
ells és un al·licient i, naturalment, és
molt ben rebuda si la família es troba
en una situació econòmica difícil.
Quina valoració feu d'aquesta experiència?
És molt positiva. El problema són els
pares; alguns tenen actituds que no tenen res a veure amb animar l'equip: arbitren, entrenen... des de la grada! Un
adolescent que està començant a fer
d'àrbitre normalment no té la força
psicològica per aguantar insults que
vénen de la grada.
Quina és la seva opinió de la
transformació que ha experimen-

Zudaire, amb la cúpula del Mercat del Born al fons.
tat el barri de la Ribera?
El canvi ha estat substancial, cap a
millor, és clar. Abans era tot més trist,
més lúgubre. S'ha elevat també el nivell de vida. Però ara som en un punt
una mica estrany.
En quin aspecte?
Hi ha massa bullici relacionat amb
l'oci, sobretot per l'allau de turistes. A
l'estiu és quan això es nota més, perquè se surt més al carrer.

“M'agrada fixar-me en els
detalls: una finestra, una
porta, un picaporta, una
façana, un estenedor de
roba, situacions del carrer,
monuments...”
Però el turisme dóna també vida
al barri...
Sí, però hi ha dies que no tens la sensació de ser a Barcelona, et costa sentir parlar castellà o català. Quan jo tenia 17 anys vaig estar un any

d'estudis a Londres i ara la Ribera em
recorda una mica aquell Londres,
però més massificat. Ara, jo continuo
sent una enamorada del barri de la
Ribera.
Quins són els seus llocs predilectes del barri, aquells on acostuma a passejar o a portar de visita
els amics que vénen de fora?
M'agrada passejar pels carrerons de la
Ribera, on hi ha botigues noves que
han conservat l'estructura original.
També m'agrada molt anar al front
marítim, al parc de la Ciutadella... Tot
el gòtic és una meravella, i el modernisme de l'Eixample. Quan ve gent de
fora, amics o familiars, fem la ruta de
Gaudí.
Habitualment, quan passeja, du
la seva càmera digital, oi?
Sí, sóc molt aficionada a la fotografia
i penjo les fotos que faig a Internet.
M'agrada fixar-me en els detalls: una
finestra, una porta, un picaporta, una
façana, un estenedor de roba, situacions del carrer, monuments... M'agrada captar tot allò que m'envolta.
Uns quants, en veure-ho a Internet,
em demanen informació sobre racons
de la ciutat que desconeixien.

