
La Boqueria és un mercat de re-
ferència per a barcelonins i per a
tur istes. Durant el dia és ple
d’activitat i s’omple de gent que
hi va a comprar i de persones
que van a visitar-lo. De nit, però,
l’activitat s’atura i el mercat es
tanca. Fins ara quedava oberta la
zona dels porxos i això havia
produït alguns problemes de se-
guretat, per això s’ha decidit ins-
tal·lar-hi unes reixes per tal que
el mercat pugui quedar total-
ment tancat durant la nit. A més,
es manté el servei de seguretat
interior que es realitza durant les
24 hores del dia els 365 dies de
l’any. L’horari de tancament dels
porxos és de les 11 de la nit a les
6 del matí.

La nova plaça Vila de Madrid
quedarà enllestida al febrer

ACORD

Les millores són fruit
del diàleg entre
Ajuntament i veïns

NOVETATS

Una àrea de jocs
infantils i seients
i menys motos

QUALITAT

Un cop acabada
la plaça serà un nou
referent urbà
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Emili Cota
Medalla d’Honor de la ciutat
i president de la Plataforma
d’entitats de la Ribera

“Sóc una persona
que sempre
ha fet les coses
desinteressadament”
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Un tram de la
Barceloneta portarà
el nom de
Somorrostro
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Nou Servei
d’Orientació Jurídica
A l’Oficina d’Atenció
Ciutadana de la
plaça Sant Miquel
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Horts de Sant Pau
del Camp
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Entrada del mercat de la Boqueria a la rambla Sant Josep.

JOSEP MARIA CONTEL

PEP HERRERO

VICENTE ZAMBRANO
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POLIESPORTIU Pàg. 7

La Mitja Marató
de Barcelona
Vint anys omplint
la ciutat d’atletes

Millora la seguretat nocturna
al mercat de la Boqueria

La plaça Vila de Madrid amb la tanca que voreja la zona enjardinada i noves cadires.
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ATENCIÓ CIUTADANA

Oficina d’Atenció Ciutadana (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.

CENTRES CÍVICS I CULTURALS

Centre cívic de la Barceloneta 93 256 33 20
Conreria, 1-9.
Centre cívic Convent 93 310 37 32
de Sant Agustí
Comerç, 36.
Centre cívic Pati Llimona 93 268 47 00
Regomir, 3.
Centre cívic Drassanes 93 441 22 80
Nou de la Rambla, 43.
Centre Erasme de Janer 93256 32 00
Erasme de Janer, 8

BIBLIOTEQUES

Biblioteca 93 268 01 07
Francesca Bonnemaison
Sant Pere Més Baix, 7.
Biblioteca 93 302 53 48
Sant Pau i Santa Creu
Hospital, 56.
Biblioteca 93 225 35 74
Barceloneta-La Fraternitat
Comte Santa Clara, 8-10.
Sala de lectura infantil
Àngel Baixeras
Salvador Aulet, 1.

SERVEIS SOCIALS

Centre serveis socials 93 221 79 45
Barceloneta
Balboa,11.
Centre serveis socials 93 310 39 00
Casc Antic
Pl.de l’Acadèmia,1.
Centre serveis socials Gòtic 93 319 01 64
Correu Vell, 5.
Centre serveis socials 93 256 47 20
Raval
Carme,101-109.
Centre de dia materno- 93 441 58 42
infantil Casa de la Font
Om,3.

GENT GRAN

Casal de gent gran Mediterrània 93 256 33 00
Conreria, 1-9.
Casal de gent Comerç 93 319 63 34
Comerç, 52.
Casal de gent gran Pati Llimona 93 319 01 64
Correu Vell, 5.
Casal Josep Tarradellas 93 441 69 05
Pl.Caramelles, 3, baixos.
Casal de gent gran Josep Trueta 93 329 86 02
Sant Pacià, 9.

ALTRES SERVEIS

Of. d’habitatge i rehabilitació 93 343 56 40
Pintor Fortuny, 17-19.
Foment Ciutat Vella 93 343 54 55
Pintor Fortuny, 17-19.
Arxiu municipal de Districte 93 443 22 65
Àngels, s/n.

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 112
Urgències sanitàries 061
Cos Nacional de Policia 091
Bombers 080

SALUT

CAP Barceloneta 93 221 37 83
Pg.Marítim,25.
CAP Casc Antic 93 310 14 21
Rec Comtal, 24.
CAP Gòtic 93 343 61 40
Ptge.de la Pau,1.
CAP Doctor Lluís Sayé 93 301 25 32
Torres i Amat, 8.
CAP Drassanes 93 329 44 95
Av.Drassanes, 17-21.
Dispensari Perecamps (24 h) 93 441 06 00
Av.Drassanes, 13-15.
Hospital del Mar 93 248 30 00
Pg.Marítim,25-29.

FARMÀCIES

www.farmaciesdeguardia.com

INFANTILS

Dijous 27 de gener
El gran libro
de cómo dibujar cómics
18 h. Biblioteca Barceloneta – La Fraternitat
(c. Comte de Santa Clara, 8-10).
Activitat dins del cicle Lletra petita, del programa Enre-
da’t amb l’acció. De 10 a 13 anys.

Dimecres 2 de febrer
Contes a la mà
18 h. Biblioteca Barceloneta – La Fraternitat
(c. Comte de Santa Clara, 8-10).
Activitat dins del cicle Lletra petita, inclosa al progra-
ma Sac de rondalles. De 2 a 4 anys.

Dimecres 9 de febrer
L’erugueta goluda
11 h. Biblioteca Francesca Bonnemaison
(c. Sant Pere més Baix, 7).
Audició de l’erugueta goluda amb un violoncel, a càrrec
d’Anna Ros. De 6 mesos a 3 anys.

EXPOSICIONS

Fins al 16 de gener
Picasso
davant Degas
Museu Picasso (c. Montcada, 15).
Picasso-Degas aporta un nou enfocament sobre l’apari-
ció del modernisme del segle XX, quan una nova gene-
ració va assimilar o es va allunyar de l’art dels seus pre-
decessors impressionistes.

Fins al 16 de gener
Col·lecció 2010
Museu d’Art Contemporani de Barcelona (pl. Àngels, 1).
Mostra d’obres dels principals representants de l’ex-
pressionisme americà.

Fins al 30 de gener
Carnival Strippers
De 12 a 20 h. Palau de la Virreina (La Rambla, 99).
Aquesta exposició dóna continuïtat al projecte sobre
antifotoperiodisme encetat al juny. Amb la col·laboració
de l’ICP International Center of Photography.

Fins al 2 de febrer
Pessebres
Parròquia de la Mare de Déu de Betlem (c. Xuclà, 2).
Exposició de pessebres tradicionals.
Més informació a www.bcn.cat/nadal

Fins al 13 de febrer
Avelino Pi: NY-BCN
Museu Marítim de Barcelona (av. Drassanes, 1).
Exposició fotogràfica d’una part de l’obra d’Avelino Pi
(Barcelona, 1933) dedicada a les competicions nàutiques
transoceàniques en les quals ha estat present Barcelona.

ACTIVITATS

Fins al 17 de gener
Campanya de recollida
d’arbres de Nadal
Diferents punts de Ciutat Vella.
Recollida d’arbres de Nadal per reciclar. Més informació
als webs: www.bcn.cat/nadal i www.bcn.cat/parcsijardins

Dijous 20 de gener
Dues noies fumen
un cigarret en només 30”
21.30 h. Centre cívic Barceloneta (c. Conreria, 1-9).
Dansa a càrrec de Les Filles Föllen. Preu: 2,8 euros

Divendres 21 de gener
Cap d’any intercultural
18.30 h. Centre de serveis personals Raval
Nord-Erasme Janer (c. Erasme de Janer, 8).
Més informació al web: www.bcn.cat/nadal

L A C O M U N I T A T É S C O S A D E T O T S

Participa en la teva comunitat i respecta
els acords que s’hi prenguin

És molt important que
assisteixis a les assem-

blees de la teva comunitat.
És allà on es prenen els
principals acords que afec-
taran l’organització de la
comunitat. La participació
de cada veí és fonamental
per mantenir un cert ordre
comunitari i evitar malen-

tesos. Si ets un llogater, és
important que estiguis as-
sabentat dels acords presos
en relació amb els temes
de convivència que t’afec-
ten (neteja, sorolls, ús d’es-
pais comuns, antena TV,
etc.). Per això, si no hi ha
previst un mecanisme d’in-
formació, pots demanar-lo.
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Daniel Venteo

Una nova àrea de jocs in-
fantils amb una tanca,

nous seients i la restricció a
l’aparcament de motos són

algunes de les onze actua-
cions de millora que s’estant
portant a terme a la plaça
Vila de Madrid. Aquestes mi-
llores van començar fa uns

mesos arran de les reunions
entre els responsables del
Districte i els veïns i comer-
ciants per adequar la urbanit-
zació de la plaça als seus

usos. La rehabilitació com-
pleta de la plaça es preveu
que estigui enllestida el pro-
per mes de febrer, quan ha-
gin acabat les obres pendents
que falten.
Per tal de fer compatible de
manera equilibrada l’alta den-
sitat de veïns –recordem que
a la plaça hi ha uns 140 habi-
tatges, a més d’institucions
de la projecció i el relleu ciu-
tadà de l’Ateneu Barcelonès–
amb els usos comercials i tu-
rístics, el Districte ha recollit
els suggeriments de veïns i
comerciants i ha elaborat des
del consens un Pla de Millora
Urbanística i funcional espe-
cífic.
En aquestes trobades, Ajun-
tament i veïns van pactar la
col·locació de cadires després
de limitar l’aparcament de
motos, el trasllat de la Fira
d’Artesans a un altre em-
plaçament, la incorporació
d’un guarda de seguretat al

recinte arqueològic del subsòl
durant el dia , una rampa
d’accés a les galeries comer-
cials i una àrea de jocs infan-
tils, entre altres mesures.
També s’ha considerat la mi-
llora dels carrers adjacents a
la plaça, com el carrer Canu-

da, que ha millorat la seva
il·luminació, les indicacions
de mobilitat , així com el
manteniment de l’espai pú-
blic i la seguretat preventiva.
Després de les millores acon-
seguides, veïns, comerciants i
consistori s’han compromès
a reunir-se dos cops l’any per
fer el seguiment de les mesu-
res preses i aportar suggeri-
ments per a la revitalització
urbana de la plaça en el futur.
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Nova tanca de seguretat al voltant de la zona enjardinada de la plaça Vila de Madrid.

El trasllat de la Fira d’Artesans,

una reixa perimetral, nou

mobiliari urbà o la incorporació

d’un guarda al recinte

arqueològic són algunes

de les mesures per preservar

la qualitat urbana de la plaça

La plaça Vila de Madrid tindrà una
zona de jocs infantils i més cadires

CIUTADANS OPINEN

Maria Werther
Artista plàstica

El nivel de verde dentro
de la ciudad es bueno.
Aunque la verja podría
ser más orgánica, es
muy necesaria porque
si no sería un basurero.
Es una pena, porque la
gente no podrá utilizar
el césped.

Nancy Gómez
Modista

Están estupendas. Esta
verja es lo mejor que
podrian haber hecho
para conservar la
plaza. Será un pequeño
pulmón, que faltan
muchos en el barrio.

Josep Maria
Galván
Jubilat

Ho trobo bé, perquè la
gent que va amb els
gossos i embruta la
plaça ara no ho podran
fer. El fet que sigui una
plaça tancada també
em sembla bé.

David
Abramobich
Tècnic de software

Pensava que quedaria
totalment tancada i és
el que sembla. És una
pena, perquè la gent no
podrà utilitzar la gespa.
Tot i això, penso que és
important que quedi
tancada les nits.

Maria Duró
Advocada

Trobo que és positiu tot
i que és una pena que
s’hagi de tancar, perquè
si no la gent hi tira por-
queria. Espero que amb
la reforma no s’hagin
de canviar les flors
cada dos per tres i que
es mantingui.

Joan Llunell
Jubilat

Perfectes, a part que
això es tancarà, no hi
anirà la gent sense sos-
tre ni gossos que embru-
ten la plaça. Tancada
serà molt millor i a les
nits també anirà bé,
perquè a l’estiu s’hi fa
molt de soroll.

Què op i n a d e l e s m i l l o r e s a l a p l a ç a V i l a d e Mad r i d ?

Es preveu que la
nova plaça estigui
enllestida el proper
mes de febrer

VICENTE ZAMBRANO

NECRÒPOL I S ROMANA I AT ENEU BARCE LONÈSA
La plaça de la Vila de Madrid es va crear en la postguerra després de la desaparició del

convent que hi havia en l’espai que actualment ocupa la plaça. En el procés d’urbanitza-

ció es van descobrir les restes arqueològiques de la necròpolis romana.Ara ja fa més de

cent anys que l’Ateneu Barcelonès es va instal·lar al palau Savassona,un dels immobles

de més valor patrimonial de la plaça. És seu de l’entitat privada cultural més prestigio-

sa de tota la ciutat, presidida des del 2003 per l’arquitecte Oriol Bohigas, qui ha liderat

des de llavors la modernització i l’obertura social de l’entitat.
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PL E DEL D I S T R ICT E

Belén Ginart

El tram de la Barceloneta
comprès entre l’Hospi-

tal del Mar i el carrer de
Marina serà batejat oficial-
ment com Platja del Somo-
rrostro. El Consell Plenari
del Districte celebrat el pas-
sat 2 de desembre va donar
suport per unanimitat al
nom que ha de recordar el
passat barraquista d’aquest
espai del litoral barceloní.
També van prosperar els
noms de Miquel Pallés per a
la placeta formada per l’ei-
xamplament del carrer de
Carretes amb el carrer de
Lleialtat, i el de Vuit de
Març per a la plaça situada
entre els carrers de Duran i
Bas i dels Capellans, tot i el
vot en contra envers aquest
últim nom per part dels

grups municipals d’ERC, PP
i CiU. Des de les files d’ICV-
EUiA, en canvi, la consellera
Rut Garrido va defensar
que el nom escollit és la mi-
llor manera d’homenatjar
les dones.

En el seu informe, la regido-
ra del Districte, Assumpta
Escarp, va assenyalar la ne-
cessitat de fer front als nous
reptes de Ciutat Vella deri-
vats principalment del seu
atractiu turístic, l’increment
de població immigrada i la

crisi econòmica, tot i recor-
dar que Barcelona és la ciu-
tat espanyola menys endeu-
tada. Escarp va defensar la
idoneïtat de la nova Agència
Ciutat Vella, aprovada per
decret municipal, per cana-
litzar les inversions i coor-
dinar les actuacions al dis-
tr icte, a partir de dues
comissions: una encarrega-
da dels aspectes jurídics i
econòmics, i una altra dels
aspectes competencials. Els
consellers Joan Anton Sán-
chez (CiU), Elisabeth Jimé-
nez (PP) i Xavier Roman Pé-
rez (ERC) van expressar
l’oposició dels seus respec-
tius grups municipals a la
creació de l’agència. Escarp
va fer un repàs de les inver-
sions portades a terme a
Ciutat Vella al llarg del 2010
i va assenyalar que en el pe-
ríode 2008-2010 s’hi va in-
vertir un total de 124 mi-
lions d’euros. D’altra banda,
es va aprovar el pressupost
per a aquest any 2011.

Un moment del darrer Ple de l’any 2010.

Assumpta Escarp
va recordar que
Barcelona és la
ciutat espanyola
menys endeutada

El Plenari aprova per unanimitat
recuperar la memòria dels anys de
barraques a la platja.També prospera
el nom de plaça Vuit de Març

Un tram de la Barceloneta
s’anomenarà Somorrostro

Dibuix de l’edifici de la Casa Canonja quan acollia la
Mútua de Propietaris. (Foto: imatge cedida per la Mútua
de Propietaris.)

La Mútua de Propietaris
i la Casa de la Canonja
El 30 d’abril de 1835 es va crear la societat Mútua de Pro-
pietaris, fruit dels interessos d’un grup notori de propieta-
ris d’edificis de la ciutat, que comptaren amb el suport de
l’Ajuntament de Barcelona, la Real Junta de Comerç i la So-
cietat Econòmica d’Amics del País. L’objectiu era assegurar
els edificis contra el risc d’incendi o diferents catàstrofes
fortuïtes o intencionades, cosa habitual en aquells mo-
ments: el mes juliol es va produir una bullanga a la sortida
del “Torín” de la Barceloneta, la qual va derivar en l’incendi
de diversos convents de la ciutat. Dins de l’objectiu princi-
pal de la Mútua de Propietaris –la lluita contra el foc–,
aquesta societat va crear el 1845 el seu propi cos de bom-
bers, equipat amb les primeres bombes extintores amb què
va comptar la ciutat i amb personal voluntari per a aquesta
funció. Tot això va ser l’embrió que va facilitar el 1875 la
creació del Cos de Bombers de l’Ajuntament de Barcelona,
al qual fou cedit aquest material l’any 1875. El 2 de desem-
bre d’aquest mateix any, les oficines i la seu de la Mútua de
Propietaris es van traslladar al primer pis de la Casa de la
Canonja –avui la Pia Almoina–, a la plaça de la Catedral. Un
edifici del segle XV amb dos cossos, l’un gòtic i l’altre del
Renaixement, aixecats sobre una antiga construcció que
havia acollit els canonges de Sant Agustí i que a la vegada
s’havia bastit sobre la muralla romana. Inicialment, a les
oficines s’accedia per una porta que hi havia a la baixada de
la Canonja i que poc després es va canviar per la de la porta
principal de la plaça. La Mútua de Propietaris va ocupar
aquest edifici fins al 1904, en què es va traslladar al nou
barri de l’Eixample a un edifici del passeig de Gràcia, 22.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 443 22 65

J. M. ContelÀLBUM HISTÒRIC

Tres dels participants al circuit amb les seves especialitats.

Si durant aquests dies ens acostem a la
rambla del Raval el nostre paladar pot viu-

re una experiència única. Amb motiu del desè
aniversari de l’obertura d’aquesta artèria del
barri, una vintena d’establiments de la zona
ofereixen fins al 31 de març un original circuit
gastronòmic que du el nom de “Tasta la Ram-
bla del Raval”. Cadascun dels establiments ha
elaborat una especialitat per celebrar l’aniver-
sari; en el cas dels restaurants, acostuma a ser
un plat, i en el cas dels bars, pot tractar-se
també d’un còctel. Quan tastem alguna d’a-

questes especialitats, l’establiment ens posa
un segell a un desplegable i, si arribem a tas-
tar l’especialitat de deu llocs diferents, entrem
en el sorteig d’un circuit gastronòmic gratuït
per a dues persones i un llibre de fotografies
del Raval. El president de l’Associació de Co-
merciants de la Rambla del Raval, Francesc
Llorca, considera que la celebració de l’aniver-
sari i les iniciatives comercials com el circuit
gastronòmic ajudaran a fer que gent d’altres
llocs de la ciutat conegui els atractius del barri
i s’acostumi a venir-hi.

E L TAULE L L

Sabors de la rambla del Raval

Joan Anton Font

PEPA ÁLVAREZ

PEPA ÁLVAREZ
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NOT ÍC I E Sf
Calendari digital 2011
El tradicional calendari de Ciutat Vella tindrà aquest
2011 una única edició digital, d’acord amb les mesu-
res d’ajustament pressupostari de l’Ajuntament. En-
guany, el fotògraf Ferran Freixa hi dóna la seva visió
de la història del districte enfocant amb la càmera
detalls d’edificis, places i carrers emblemàtics. El ca-
lendari Un passeig per la història està penjat al web
www.bcn.cat/ciutatvella, on es pot descarregar o im-
primir.

Llei de Barris per al Raval sud
El Raval sud rebrà una injecció de prop de 15 milions
d’euros de la Llei de Barris per a la seva rehabilitació
integral. L’alcalde, Jordi Hereu, i el conseller de Polí-
tica Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal,
van signar un conveni el 24 de novembre per desple-
gar aquest programa. Els ajuts es destinaran a dina-
mitzar el petit comerç i millorar la convivència, l’ac-
cés a la cultura i la salut.

En record deMiquel Pedrola
La Barceloneta ha recuperat les lletres que hi havia a
la façana de la finca número 45 del carrer Sant Mi-
quel en record del milicià Miquel Pedrola, dirigent de
la Joventut Comunista Ibèrica i veí del barri. Les lle-
tres restaurades són un dels dos únics vestigis que es
conserven de l’antic nomenclàtor dels carrers de Bar-
celona durant la Guerra Civil. L’altre és una pintada
que hi ha a la plaça Sant Josep Oriol.

‘Ciència i caritat’ al descobert
El Museu Picasso exhibeix una exposició sobre el
procés de creació de Ciència i caritat, una de les obres
de joventut més conegudes de Pablo Picasso. A la
mostra també es poden contemplar obres relaciona-
des amb aquesta pintura, com ara La visita de la
mare, d’Enrique Paternina, que va inspirar el jove Pi-
casso. Es pot visitar fins al 20 de febrer.

Comencen les jornades de portes obertes a les escoles
AlexandraRubio

Com cada any i de cara a la
preinscripció escolar per

al curs vinent, els centres
educatius de titularitat públi-
ca i concertada duen a terme
les jornades de portes obertes
a partir de la segona quinze-
na de gener. Aquestes jorna-
des es convoquen perquè les
famílies coneguin l’àrea terri-
torial de proximitat del cen-
tre per a cada ensenyament,
els criteris generals de priori-

tat en l’admissió establerts
per a determinats ensenya-
ments, l’estructura física dels
centres educatius i el seu pro-
jecte educatiu de centre. Pos-
teriorment, tindrà lloc el pro-
cés de preinscripció dels
alumnes, el qual els assegura
el dret d’optar a una plaça es-
colar en un centre públic o
concertat de la ciutat, com a
pas previ a la matriculació.
L’oferta pública de Ciutat Vella
compta amb set escoles bres-

sol, onze d’educació infantil i
primària i cinc més d’instituts
d’educació secundària obli-
gatòria (ESO i batxillerat). Pel
que fa a l’escola pública del
districte, cal destacar que ga-
ranteix la continuïtat dels es-
tudis des dels 3 fins als 18
anys i que coordina l’itinerari
de cada alumne entre escoles
de primària i instituts.

Més informació:
www.edubcn.cat

Escola bressol municipal Carabassa.

Daniel Romaní

Durant el dia, al mercat
de la Boqueria, el mer-

cat de la Rambla, hi ha una
intensa activitat. Persones
de totes les edats i condi-
cions socials, barcelonins i
visitants, hi compren verdu-
ra, carn, peix... O bé hi pas-
segen pels passadissos, tot
assaborint la multitud d’o-
lors i de colors, i admirant
l’arquitectura de l’edifici. I és
que la Boqueria, a més d’un
bon lloc on comprar produc-
tes frescos, és també un re-
clam turístic. I un espai on
tenen lloc de tant en tant ac-
tivitats diverses relacionades
amb la gastronomia, com
per exemple tallers de cuina
per a nens i adolescents, en
els quals no només fan reali-
tat una recepta –i al final es
mengen o s’enduen el plat
cuinat– sinó que també
aprenen un grapat d’aspec-
tes del menjar: els ingre-
dients, la higiene, els estris
que s’empren per cuinar…
Però de nit, és clar, l’activitat
a la Boqueria s’atura comple-
tament. I el mercat es tanca.
Fins ara quedaven oberts els
porxos que l’envolten, però
per preservar aquest espai i
garantir-ne el manteniment

correcte durant la nit, l’Ajun-
tament de Barcelona ha deci-
dit també tancar-los. Aques-
ta era una demanda de
molts veïns de la zona. L’ho-
rari de tancament dels por-
xos que envolten la Boqueria
és de les 11 de la nit a les 6
del matí. Els diumenges, que

no hi ha mercat, també és el
mateix horari. S’han lliurat
claus als propietaris de les
dues finques de veïns que
queden dins de la zona, els
quals les han de donar als
seus llogaters. A més, lògica-
ment, hi tenen accés els ser-
veis d’emergència. D’altra
banda, el servei de seguretat

interior del mercat continua
com ara, és a dir, es realitza
durant 24 hores els 365 dies
de l’any.
El tancament s’ha fet amb
reixes clàssiques d’acer lami-
nat, amb barrots de dos cen-
tímetres de gruix, situats en
vertical a una distància de
deu centímetres i amb una
alçada de 2,40 metres. Per
tancar tota la zona de porxos
que envolten el mercat han
estat necessàries un total de
deu reixes, situades als llocs
següents: al carrer de la Mo-
rera, a l’accés del carrer de
les Cabres, als dos accessos
que enllacen la Rambla amb
l’interior dels porxos, a l’ac-
cés des de la porta principal
d’entrada al mercat, als dos
accessos laterals des de la
porta del mercat als porxos,
a l’accés des de la plaça de
Sant Galdric i als dos punts
d’accés des de la plaça de la
Gardunya.

Els porxos de
la Boqueria es
tanquen des de les
23 h fins a les 6 h.
Amés,el servei de
seguretat interior
d’aquestmercat és
permanent

Una de les deu noves reixes del mercat.

El mercat de la
Boqueria és un bon
lloc on comprar
productes frescos i
un atractiu turístic

La Boqueria instal·la reixes
als porxos per tancar de nit

MUSEU PICASSO-SUCCESIÓ P. PICASSO. FOT. GASULL FOTOGRAFIA

VICENTE ZAMBRANO

FOMENT CV - E. GUILLAMET



BelénGinart

Diuen els qui hi entenen que el plaer
de veure créixer a l’hort allò que

després se servirà a taula no té compa-
ració. La creació dels primers horts ur-
bans a Barcelona va permetre no no-
més que aquest privilegi fos accessible
també a la ciutat, sinó que fos una op-
ció a l’abast de totes les persones més

grans de 65. Els horts urbans de Sant
Pau del Camp es van inaugurar l’any
2006. La seva obertura va permetre re-
convertir en espai verd una zona ante-
riorment destinada a pista de botxes. El
reglament d’ús d’aquests equipaments
preveu que els usuaris es renovin, per
sorteig, cada cinc anys. I ara ha arribat
el moment de fer-ho. Les persones que

vulguin participar-hi es poden inscriure
del 18 de gener a l’1 de febrer a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana (OAC) de Ciutat
Vella. Per accedir al sorteig de les nou
parcel·les disponibles cal tenir més de
65 anys i ser resident al districte. Els
candidats hauran de presentar la sol·li-
citud, que es pot recollir a la mateixa
OAC i que haurà d’anar acompanyada
d’una fotocòpia del DNI i del certificat
de convivència. Els beneficis dels horts
urbans per als usuaris són nombrosos:
els permet un exercici físic saludable,
els obre la porta a relacionar-se amb al-
tres persones i els manté ocupats amb
una tasca agradable. Al mateix temps,
els horts creen zones verdes entre el ci-
ment i són molt il·lustratius per als es-
colars, que poden conèixer de prop els
principis de l’agricultura. El sorteig es
realitzarà el 14 de febrer al Pati Llimona
i l’adjudicació serà el 22 de febrer a la
seu del Districte.

Més informació:
Oficina d’Atenció Ciutadana
C. Ramelleres, 17
Telèfon 010
(Preu de la trucada: 0,46 euros establiment

de trucada (IVA inclòs). 0,06 euros minut

(IVA inclòs) tarifat per segons.

EQU IPAMENT S

Hort urbà de Sant Pau del Camp.
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El Barri Gòtic
comença l’any
guanyant nous
espais per a la
ciutadania. En

concret, tres places estan vi-
vint un intens procés de remo-
delació. Vila de Madrid, Or-
well i la fins ara coneguda com
a plaça dels Peixos, que s’ano-
menarà Vuit de Març. S’hi fan
diferents actuacions urbanísti-
ques a la mida de les necessi-
tats i demandes del veïnatge
de cadascuna d’elles. La prime-
ra, Vila de Madrid, emergeix
com a lloc de descans per al
vianant enmig d’un passeig
comercial que l’acosta a la
història de la ciutat a través de
l’observació de la Necròpolis.
La segona, Orwell, reneix com
a punt de trobada entre veïns
guanyant en accessibilitat. I la
plaça Vuit de Març, amb Isi-
dre Nonell i carrers del vol-
tant, configuren un nou entra-
mat de carrers i places més
agradable i pacificat. La trans-
formació de totes tres, però, fa
que s’hi ubiquin nous espais
infantils que donen resposta,
així, a una de les més intenses
reivindicacions veïnals.

Millorem les places
del Gòtic

PSC. Assumpta Escarp

Una vegadamés
m’adreço a vosal-
tres a través d’a-
questa columna
per parlar de la

Rambla. El reguitzell de des-
propòsits a la Rambla arriba a
uns límits inimaginables. El
tracte a les antigues parades
d’ocells ha estat l’última fase
d’una història per no dormir.
Ara, el Governmunicipal es
despenja amb un cop de porta a
una gent que ha dipositat espe-
rança, il·lusió i diners per recon-
vertir una activitat que no po-
dien continuar desenvolupant.
El debat no és, ara, si l’han de
continuar o no. El debat és qui-
na actitud cal tenir davant de
tan poc rigor i de tanta manca
de lideratge. Des de CiU, ja ho
hem dit: en aquest assumpte
posarem el comptador a 0. Par-
larem amb el sector i amb les
parts implicades, convocarem el
famós Observatori de la Ram-
bla i farem que el comissionat
de la Rambla faci la seva feina.
Tot això acompanyat de deci-
sions fermes i consensuades.
Pel bé de la Rambla i dels veïns
i les veïnes de Ciutat Vella.
mhomsm@bcn.cat

Ocellaires

CiU. Mercè Homs

El desgobierno de
Hereu en Ciutat
Vella han genera-
do 338.000€ de
despilfarro, sólo

en dos decisiones como elimi-
nar las pajarerías de La Rambla
después de invertir 240.000€

o el cierre del entorno de la Bo-
quería con unas rejas que han
costado 98.000€ y que una
parte se deberá modificar por
puertas de cristal. Después del
gran esfuerzo de los comercian-
tes para adaptar sus paradas y
ofrecer un nuevo servicio al
margen de la venta de anima-
les, ahora el Consistorio quiere
eliminar estos negocios tradi-
cionales de La Rambla, dejando
a estos comerciantes en el paro.
La falta de diálogo del gobierno
municipal con los comerciantes
de la Boquería ha supuesto que
la instalación de las actuales re-
jas para cerrar el entorno del
mercado seanmás propias de
una cárcel que de unmercado.
A todos estos despropósitos de
Hereu, tenemos que sumar los
problemas de inseguridad, la
narcosala y la trama de corrup-
ción en el distrito o del Hotel
del Palau.

Desgobierno
en Ciutat Vella

PPC. Alberto Villagrasa

La nova contracta
de neteja i recolli-
da de residus és
un dels salts més
importants que

des d’ICV-EUiA hem impulsat a
l’Àrea deMedi Ambient. Un
any després del desplegament,
el balanç és molt positiu. A la
ciutat, recollim ja el 43% de la
brossa orgànica –132.000 tones
en total–, amb una qualitat
mitjana del 79,6%. La distribu-
ció territorial és força homogè-
nia, amb alguns districtes si-
tuats ja en l’horitzó quemarca
l’Agència Catalana de Residus
per a 2012. En d’altres, com
Ciutat Vella, hi hem d’incidir
per millorar encara més la reco-
llida selectiva. L’anàlisi de la
brossa ens ofereix un observa-
tori d’hàbits que ens permet fo-
calitzar bé les accions. La con-
tracta ha significat també una
aposta per l’estalvi d’aigua pota-
ble, gràcies al reg amb recursos
freàtics, i per l’eficiència, amb
una flota de vehicles més gran,
però menys contaminant i
menys sorollosa. Amés, hem
generat ocupació, amb 283
nous llocs de treball directes.

Bon balanç de la
recollida orgànica

ICV-EUiA. Ricard Gomà

Veient la situació
generada a Ciutat
Vella, des d’ERC
demanàvem ac-
cions urgents i

extraordinàries, però mante-
nint els valors de la democràcia,
la participació i el consens. El
governmunicipal anuncia la
creació d’una agència de Ciutat
Vella, que aglutinarà les inver-
sions i funcionarà al marge del
Consell Municipal. Una propos-
ta feta per sorpresa, sense cap
mena de consens ni de presen-
tació prèvia, ni amb els partits
polítics ni amb les entitats veï-
nals. Aquesta proposta és, ni
més ni menys, subvertir l’ordre
democràtic de l’Ajuntament,
creant un òrgan allunyat del
control polític i de la ciutada-
nia. En unmoment en què es
demana transparència, rigor,
participació, assumpció de res-
ponsabilitats, etc. El govern de
PSC i ICV-EUIA s’inventa una
estructura al marge, per poder
fer el que vulguin sense que
ningú els emprenyi. Una acti-
tud de caràcter autoritari més
propera d’una república bana-
nera que d’un sistema de-
mocràtic modern.

Agència de Ciutat Vella

ERC. Ricard Martínez

PEPA ÁLVAREZ

Nou sorteig per a ser usuari dels
horts de Sant Pau del Camp

Un segle de passió
per la neu
Història de l’esquí a Catalunya du-
rant els últims cent anys: des de la
fascinació dels pioners que puja-
ven a Núria a peu al principi del
segle XX fins a les escapades en
600 al Pirineu dels seixanta. I
amb una mirada cap al futur: el
projecte Barcelona 2022 per orga-
nitzar els JocsOlímpics d’hivern.

100 anys d’esquí a Catalunya
Passions de neu
Autor: Antoni Real
Edita: Ajuntament de Barcelona,
TV3 i Cossetània
PVP: 43€

LLIBRES
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TELEVISIÓ

BTV
“Connexió Barcelona”
De dilluns a divendres, de 17 a 20 h
“Info Barris”. Dilluns a les 14.40 h
Canal 39 UHF i Canal 26 TDT
www.btv.cat
www.btvnoticies.cat

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

PUBLICACIONS

Nova Ciutat Vella
Revista editada per la Univ. Ramon Llull.
C/ Valldonzella, 23 Tel. 93 253 32 07

Línia Ciutat Vella
Arcadi Viñas, 15, local 6
Mollet del Vallès. Tel. 93 519 44 10

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

INTERNET

Portal mòbil

La informació de Barcelona i els serveis
municipals, la podeu consultar al mòbil.
Si voleu saber com fer gestions i dema-
nar informació a través del mòbil, visiteu
aquest portal. També hi trobareu aplica-
cions per al vostre smart-phone.
www.bcn.cat/mobil

Activa’t per l’ocupació

Aquest web ofereix recursos d’orientació
i recerca de feina. Des de millorar el per-
fil professional fins a informació sobre
diferents sectors econòmics; tot ho tro-
bareu en el web del programa conjunt de
Barcelona Activa i el Servei d’Ocupació
de Catalunya.
www.barcelonactiva.cat/barcelo-
nactiva/cat/oportunitatsprofessio-
nals/activat/

wPOL I E SPORT IU

Pere S.Paredes

El diumenge 30 de gener, alguns
carrers i avingudes de Barcelo-

na tornaran a trontollar amb les rít-
miques trepitjades de milers d’atle-
tes participants en la XX edició de
la Mitja Marató, la primera prova
de fons que se celebra aquest any.
Amb un circuit perfectament traçat
per tal de fer una cursa ràpida i
aconseguir bones marques, els or-
ganitzadors volen alhora que els
atletes rebin el caliu de la ciutat i
dels seus ciutadans.
L’any passat, la Mitja Marató de
Barcelona va aconseguir un rècord
de participació quan 5.000 atletes
van omplir els principals carrers de
la ciutat.
Com és preceptiu, el recorregut dels
21,097 quilòmetres ha estat dis-
senyat per l’organització per a tot
tipus d’atletes: els novells, els que ja
han corregut alguna cursa, els espe-

cialistes en proves populars de 10
quilòmetres o els maratonians.

Tots tenen cabuda en aquesta cursa
en què es dispararà el tret de sorti-
da a les 8.45 hores del diumenge 30
de gener, al passeig Lluís Com-

panys. Les inscripcions es podran
fer fins al 26 de gener, únicament
per Internet, i amb preus que
oscil·laran entre els 17 i els 24 eu-
ros depenent de si es té o no l’obli-
gatori xip; els atletes amb cadira de
rodes ho podran fer enviant un cor-
reu a info@mitjabarcelona.com fins
al dia 12 de gener.

Més informació:
www.mitjabarcelona.com
info@mitjabarcelona.com

Els organitzadors aspiren
a una gran participació
i per això han facilitat
al màxim la incorporació
dels corredors
especialitzats en altres
distàncies atlètiques

El recorregut és apte
tant per a atletes
professionals com
per a novells

Sortida de la cursa a l’edició del 2010.

La XX edició de la Mitja Marató
recorre Barcelona el 30 de gener
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PEP HERRERO

DanielVenteo
El nou Servei d’Orientació Jurídica
i Mediació és una iniciativa con-
junta de l’Ajuntament de Barcelo-
na, la Generalitat de Catalunya i el
Col·legi d’Advocats de Barcelona,
que ofereix una primera atenció
qualificada i gratuïta per informar
els ciutadans sobre tots els seus
drets legals davant de qualsevol
conflicte entre particulars, amb
excepció de les qüestions laborals,
que ja disposen de serveis d’aten-
ció especialitzada. Aquesta atenció
es farà determinant el nivell
d’urgència del tema plantejat i de-
rivant-lo al servei més adequat, ja
sigui municipal o no.
És una iniciativa per apropar la
justícia i la resolució alternativa
de conflictes al conjunt dels bar-
celonins. Es tracta de proporcio-

nar un primer consell orientador i
informar sobre els llocs on es pot
acudir com a ciutadà en cada cas
concret, i fins i tot la possibilitat
d’acudir als tribunals o de recór-
rer a les vies extrajudicials de re-
solució de conflictes com la me-
diació, la conciliació i l’arbitratge.
També ofereix informació dels re-
quisits per accedir a l’assistència
jurídica gratuïta, si és el cas.

Més informació:
Servei d’Orientació Jurídica
i Mediació
Oficina d’Atenció Ciutadana
Plaça de Sant Miquel, 3
08002 Barcelona

Telèfon: 010
Preu de la trucada: 0,46 euros establiment

de trucada (IVA inclòs). 0,06 eurosminut

(IVA inclòs) tarifat per segons.

S ERVE I PÚBL IC

En marxa el nou Servei d’Orientació Jurídica

CAROLINA GARCIA
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Vostè és tot un referent al barri de
la Ribera, oi?
Segurament deu ser per la meva preo-
cupació pels veïns i la millora del barri.
D’on arrenca la seva vinculació
amb el barri?
Ja té un grapat d’anys. Tot arrenca del
dia que vaig entrar a la pastisseria que
hi havia a la plaça de les Olles. Jo era re-
presentant d’una casa comercial que ve-
nia el seu producte a les pastisseries,
vaig conèixer la senyora Maria Güell i,
tot parlant-hi, vaig decidir canviar de
feina i quedar-me a la pastisseria.
Com?
Fent societat amb ella i amb Josep Ca-
parrós, un treballador de la pastisseria.
Llavors la pastisseria es va convertir en
un centre assistencial del barri.
Per què va deixar la pastisseria?
Hi van influir un parell de coses. Pri-
mer la mort de la Maria Güell i des-
prés, el 1995, la del meu company
sentimental, el Josep Caparrós. Vaig
entrar en una etapa emocional difícil i

al final vaig decidir vendre el negoci i
anar-me’n a viure fora. To i estar a
més de 40 quilòmetres de Barcelona,
cada tarda anava al local de la Plata-
forma.
Quan va tornar a viure al barri de
la Ribera?
El 2006, perquè volia tornar a viure en
el meu barri, que és on tinc els amics i
tota la gent quem’estima i que estimo.
Quan va néixer la Plataforma?
Els inicis de tot cal anar a cercar-los
quan el 1982 vaig fundar la Comissió
de Festes de la plaça de les Olles, una
festa que encara se celebra cada any a
mitjan setembre...
Quins eren els objectius de la co-
missió?
Des de la comissió vam començar a rei-
vindicar el nom del barri de la Ribera.
Tot això sorgeix perquè, des de la desa-
parició del mercat del Born, a finals del
anys setanta, el barri havia entrat en un
declivi important.
Per què?
Amb el Born allí, cada dia hi havia un
gran moviment de gent i de mercade-
ries. Però quan va desaparèixer el mer-
cat, va ser l’inici d’una decadència in-
dustrial i comercial del barri.

Llavors...?
L’inici va ser dur i pràcticament vaig ti-
rar sol del carro per intentar guanyar
millores per al barri. Algunes, com el
tancament del barri a la circulació roda-
da, no van ser gaire ben vistes, però
avui tothom hi està d’acord i content.
Després vaig anar fent un seguiment de
cada botiga o magatzem que tancava
per donar-li una sortida.

I les entitats?
Des de l’inici de la Comissió de Festes,
vam intentar, de mica en mica, recupe-
rar l’activitat de les diferents entitats i
associacions que hi havia al barri i que
estaven en una situació molt delicada i
integrar-les a la Plataforma.
Què li ha semblat la concessió de
laMedalla d’Honor de la ciutat?

Sempre he fet les coses desinteressada-
ment, sempre m’ha sortit de dins aju-
dar els altres i lluitar per la millora del
barri i de la ciutat. La medalla m’ha fet
il·lusió, perquè t’han reconegut o et re-
coneixen la feina que has fet al llarg dels
anys. Fa anys també em van donar la de
la Guàrdia Urbana.
De la Guàrdia Urbana?
Sí, per l’organització amb la seva col·la-
boració de diversos actes per a la gent
gran i els infants. A més a més, aquest
any el Gremi de Pastissers també m’ha
donat la medalla d’or, perquè també soc
soci fundador i promotor del Museu de
la Xocolata.
Està satisfet de com han anat les
coses?
El barri ha evolucionat tal com nosal-
tres volíem, que tingués vida de dia i
vida de nit. El barri eramort: primer pel
tancament del Born, després pel tanca-
ment de l’estació de rodalies i l’obertura
de l’estació de la Barceloneta, cosa que
va fer que molta gent que hi anava ja
no passés pel nostre barri, i el tanca-
ment de la Borsa i altres coses que van
afectar-nos molt negativament. Per
sort, i després de molta feina, el barri
torna a tenir vida.

ENTR EV I S TA Emili Cota, Medalla d’Honor de la ciutat i president de la Plataforma d’entitats de la Ribera

Emili Cota en el local de la Plataforma d’entitats del barri de la Ribera.

Molt abans de parlar amb l’Emili Cota, ja sabia

que era un dels motors del barri de la Ribera.

Ara ha rebut la Medalla d’Honor de la ciutat no

només per la millora d’aquest barri, sinó també

per la seva generositat amb els seus veïns

“Vam començar a
reivindicar el nomde barri

de la Ribera des de la
Comissió de Festes de
la plaça de les Olles”

“Sóc una persona que
sempre ha fet les coses
desinteressadament”

JOSEP MARIA CONTEL

Josep Maria
Contel


