
L’ambient nadalenc ja s’ha estès per
Ciutat Vella. Un any més hi ha per
aquestes dates un munt d’activitats
per a tots els gustos i edats. La ma-
jor part d’activitats són una tradició
molt antiga. És el cas de bona part
de les fires, les quals reben una
gran afluència de públic. La més
gran és la Fira de Santa Llúcia, que
ja és oberta a l’avinguda de la Cate-
dral (fins al 23 de desembre). Altres
activitats destacades que s’organit-
zen amb motiu del Nadal a Ciutat
Vella són: les propostes que formen
part del “Nadal als museus”; el con-
cert de Nadal de gent gran al Saló
de Cent de l’Ajuntament; la Cursa
dels Nassos; Els Pastorets al Centre
Sant Pere Apòstol i, finalment, la
cavalcada.

Temps de Nadal, temps
de fires a Ciutat Vella

La Ciutat Vella del segle XXI
refunda el seu pacte social
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Es treballa en la
creació de la nova
Agència de Ciutat Vella
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Representació dels Pastorets al centre Sant Pere Apòstol.

JOSEP MARIA CONTEL

VICENTE ZAMBRANO

LLUÍS CLUA

CENTRE SANT PERE APÒSTOL
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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

MÚSICA

Del 23 al 27 de novembre
No-no logic Festival 2010
Centre cívic Convent de Sant Agustí (c. Comerç, 36).
Festival de música experimental. Més informació al
web www.nonologic.com

EXPOSICIONS

Del 16 de desembre al 9 de gener
Cent anys
d’art abstracte i +
Centre cívic Pati Llimona (c. Regomir, 3).
Exposició del col·lectiu de pintors del barri Gòtic, on es
mostren pintures abstractes en record de l’art de Kan-
dinsky al 1910.

Del 17 de desembre al 9 de gener
Drap-Art ‘10
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
(c. Montalegre, 5).
Mostra del 7è Festival Internacional de Reciclatge Ar-
tístic a Catalunya. Més informació a www.cccb.org

Del 21 de desembre al 10 de gener
Murs amb valor afegit
Centre cívic Pati Llimona (c. Regomir, 3).
Exposició fotogràfica que reflexiona sobre la llibertat
de l’home, inserit en xarxes que escapen del seu con-
trol i li impedeixen mantenir una relació electiva amb
la seva cultura i el seu propi passat.

Fins al 7 de gener
Nòmades del segle XXI
Centre cívic Barceloneta (c. Conreria, 1-9).
5a edició de “Nòmades del segle XXI”. Exposició col·lec-
tiva de pintura fotografia i vídeo que recull el treball de
diferents artistes.

ACTIVITATS

Dijous 16 de desembre
El part respectuós, un dret oblidat
20 h. Centre cívic Barceloneta (c. Conreria, 1-9).
Documental de Lluís Campderrich que dóna un cop
d’ull a les qüestions crítiques del part medicalitzat.
Projecció a càrrec de Canal Mono documentals.

Dimarts 22 de desembre
Un passeig per l’abstracció mil·lenària
19.30 h. Centre cívic Pati Llimona (c. Regomir, 3).
Conferència sobre l’art prehistòric a càrrec de l’Anna
Alonso Tejada, doctora en arqueologia.

INFANTILS

Dimecres 15 de desembre
Sota les sabates
18 h. Biblioteca Barceloneta – La Fraternitat
(c. Comte de Santa Clara, 8-10).
Activitat dins del cicle Lletra petita, del programa Lli-
bres en escena. Proposta a partir dels contes de Toon
Tellegen. A partir de 4 anys.

Dijous 23 de desembre
Contes de terra i arena
18 h. Biblioteca Francesca Bonnemaison
(c. Sant Pere més Baix, 7).
Adaptació dels contes El búfalo y el pájaro i Kodor de l’e-
ditorial Proteus, a càrrec d’Engruna Teatre. A partir de
4 anys.

Dilluns 27 de desembre
Nadal arreu del món
18 h. Biblioteca Francesca Bonnemaison
(c. Sant Pere Més Baix, 7).
Taller per descobrir com celebren el Nadal a l’Àfrica,
Austràlia o l’Amèrica del Sud. De 5 a 10 anys. Preu: 3,5 €.

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

Tots els veïns han d’estar
informats dels acords presos i del
funcionament de la comunitat

Perquè una comunitat es
mantingui organitzada,

cal que tots els veïns que hi
viuen estiguin assabentats
dels acords presos. Si no has
pogut participar en les as-
semblees de la teva comuni-
tat, sempre pots visitar un
membre de l’òrgan de go-

vern perquè et mantingui
informat de l’organització
comunitària. Quan arriben
nous veïns a l’escala, és
aconsellable que algú es res-
ponsabilitzi d’informar-los
de la normativa i el funcio-
nament de la comunitat de
veïns i veïnes.



CIUTAT VELLA

Daniel Venteo

En la dècada dels anys vui-
tanta, la regeneració urba-

na de Ciutat Vella es va con-
vertir en un dels principals
projectes del nou Ajuntament
democràtic. Després d’anys
d’abandonament per manca
d’inversions públiques durant
la dictadura franquista, els
barris del centre històric de
Barcelona es van beneficiar
d’ajuts extraordinaris com a
Àrea de Rehabilitació Integral
(ARI), i la creació d’instru-
ments especials de gestió,
com l’empresa mixta munici-
pal Promoció de Ciutat Vella
(Procivesa), la tasca de la qual
ha continuat posteriorment
Foment de Ciutat Vella. En

l’actualitat, la Ciutat Vella del
segle XXI afronta nous reptes
per a la seva revitalització ur-
bana. Entre aquests cal sub-
ratllar, per exemple, l’impacte

del turisme a Ciutat Vella, les
últimes onades immigratòries
internacionals i, més recent-
ment, els efectes de la crisi
econòmica. En paraules de la
regidora del Districte, As-
sumpta Escarp, “Ciutat Vella

no és un districte més: els
seus reptes i la seva centrali-
tat el fan diferent, específic i,
per tant, requereix un tracta-
ment també específic”. Per
això es treballa en la creació
d’un nou model de gestió i co-
operació entre el govern mu-

nicipal i la resta d’administra-
cions i empreses inversores
que actuen a Ciutat Vella:
l ’Agència de Ciutat Vella
(ACV), que es preveu que as-
sumeixi les competències
avui assignades al Districte,
alhora que mantindrà i recu-
perarà la tradició inversora
iniciada per Procivesa i conti-
nuada per Foment de Ciutat
Vella. Es preveu que amb el
nou model es pugui aconse-
guir, en el proper mandat,
una inversió mínima de 240
milions d’euros, cosa que sig-

nificaria doblar la capacitat
actual d’inversió municipal
als barris de Ciutat Vella. La
Mesura de Govern per un
pacte a Ciutat Vella, presenta-
da al Plenari municipal del
passat 29 d’octubre, també
preveu com una peça clau la
incorporació al projecte de re-
vitalització de Ciutat Vella en
el segle XXI de la Generalitat,
l’Estat i la resta d’institucions
que ho desitgin, amb l’objec-
tiu de sumar-los a l’esforç in-
versor i la reflexió comuna
que du a terme l’Ajuntament.
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Plaça Bonsuccés, al barri del Raval.

L’Ajuntament treballa en la creació

d’una nova agència especial per a

CiutatVella,amb la participació de

l’Estat i la Generalitat,per donar

resposta als nous reptes urbans del

centre històric de Barcelona

Ciutat Vella aposta per
la seva revitalització urbana

CIUTADANS OPINEN

Jordi Ortiz
Tècnic de gestió
econòmica

Molt correcte en el
temps de crisi que vivim.
Si una administració
sola no té prou poder per
resoldre els problemes,
està bé que busqui ajuda
en les altres.

Antonio
Ballesteros
Jubilat

Hay muchos problemas
en el barrio como por
ejemplo la seguridad,
entonces está muy bien
que el proyecto tire para
adelante para poder
resolver los problemas
del barrio.

Sagrario Ribot
Jubilada

Em sembla bé, perquè al
barri falta tant vigilàn-
cia com altres coses i és
important que es faci
alguna acció. És difícil
controlar-ho tot, però si
es pogués fer una mica
més que fins ara aniria
molt bé.

Montse Vilalta
Encarregada
de botiga

Molt bé, perquè si
l'Ajuntament no té
competències per
segons què, ni tampoc
hi ha diners, doncs
anirà millor. Ciutat
Vella és un barri molt
antic que cal renovar.

Agustín
de la Iglesia
Dibuixant

Está bien, es una buena
iniciativa. Tengo ganas
que prospere el proyecto
para mi propio bien y el
de la comunidad.

Mercè Munt
Jubilada

Sí que està bé. Tot el que
sigui per al bé del barri i
per augmentar, per
exemple, la seguretat és
bo. El que jo voldria és
un barri com el que era
abans.

Què op i n a s ob r e e l n ou p r o j e c t e p e r a l a r e v i t a l i t z a c i ó d e C i u t a t Ve l l a ?

“La centralitat de
Ciutat Vella la fa
diferent”, explica
la regidora
Assumpta Escarp

LA NOVA AGÈNC I A , UN POTENT RE L L EUA

Des de febrer del 2000 Foment de Ciutat Vella ha desenvolupat la seva tasca d’inversió

municipal urbanística al districte. Les seves actuacions en espai públic, habitatge, infraes-

tructures i equipaments han significat unamillora essencial en els barris de Ciutat Vella.

Actualment, a més,gestiona els plans integrals de barri de la Barceloneta i Raval Sud.Els

seus estatuts marquen la data de finalització de les seves activitats el 2014 i, és per això i

per mantenir l’esforç demillora urbanística i social al districte,que es treballa en la crea-

ció de la nova Agència de Ciutat Vella.

VICENTE ZAMBRANO
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EQU IPAMENT S

Daniel Venteo

La nova ludoteca de la
placeta del Pi i la seu

del Servei Educatiu de
Ciutat Vella estan en un
edifici històr ic situat a
l'absis de l'església del Pi.
Aquesta singularitat ha fet
que la rehabilitació de l'e-
difici s'hagi convertit en
tot un repte per donar res-
posta a les necessitats del
nou equipament i a la sin-
gularització dels valors ar-
quitectònics i històrics de
l 'emplaçament. El nou
equipament conserva la
façana històrica de l'edifici
original, crea una nova ar-
quitectura interior de més
de 1.000 m2 de superfície i
finalment ha convertit la

façana lateral que dóna a
l'absis de l'església en un
gran mirador del monu-
ment gòtic. L'edifici s’ha
construït al solar que se-
gles enrere havien ocupat
els horts de l'església.

La nova ludoteca va obrir
les portes amb una festa
popular el passat 13 de
novembre. Les activitats
es duen a terme en horari
extraescolar. Té capacitat
per a 84 infants, amb

edats compreses entre els
4 i els 12 anys. La nova lu-
doteca municipal se suma
a les ja existents a Ciutat
Vella al parc de la Ciutade-
lla i al carrer Ample. En el
conjunt de la ciutat hi ha
una cinquantena de ludo-
teques i casals públics.
E l Ser vei Educat iu del
Districte dóna suport i as-
sessorament a les escoles
públiques i privades con-
certades, tant al professo-
rat com a l'alumnat i les
famíl ies . L ' integren el
Centre de recursos pe-
dagògics, l’equip d’asses-
sorament i orientació psi-
copedagòg ica i l ’equip
d’assessorament en llen-
gua, interculturalitat i co-
hesió social.

Més informació:
Ludoteca placeta del Pi
Placeta del Pi, 2

Assumpta Escarp i Jordi Hereu, a la jornada de portes obertes de la ludoteca.

La rehabilitació de
l'edifici ha suposat
una inversió de
més de 2,7milions
d'euros

La placeta del Pi estrena una ludoteca
a l’edifici històric on hi ha el Servei
Educatiu de Ciutat Vella

Jocs i joguines a la nova
ludoteca de la placeta del Pi

L’actual nan ¡Cu-Cut! de la plaça Nova i imatge original del
nan. (Foto: imatge de la revista ¡Cu-Cut! i J.M.C.).

El nan ¡Cu-Cut!
El 2 de gener de 1902 es va publicar el primer número
del setmanari satíric ¡Cu-cut!, una revista barcelonina
que va perdurar fins al 25 d’abril de 1912 i que fou as-
saltada per uns 300 oficials de l’exèrcit de la guarnició
de Barcelona a final de 1905 pel seu desacord amb un
article publicat a la revista el 23 de novembre d’aquell
any. Malgrat aquest fet, un dels personatges que més va
impactar en la societat barcelonina de començament del
segle XX fou la imatge de la capçalera del setmanari: un
pagès cofat amb bar-retina ideat i dibuixat per Gaietà
Cornet i Palau, director artístic de la revista.
Aquest pagesot, que avui les noves generacions poden
descobrir en les hemeroteques, durant els anys de la
seva publicació es va convertir en una peça de reclam
–el que avui es diu merchandising– per promocionar tota
mena de coses.
Una d’aquestes peces fou el nan ¡Cu-cut! que la Comissió
de Festes de Sant Roc, de la plaça Nova, va encarregar el
1907 al taller de Las Artes Religiosas d’Olot. Aquesta fi-
gura festiva, que sembla que anava cavalcant sobre un
ase, va estar activa en les festes de Sant Roc i en d’altres
infantils fins al 1924, quan fou guardat en un magatzem
on es va malmetre i va acabar desapareixent.
L’Associació de Festes de la Plaça Nova va decidir, el
1986, recuperar la figura festiva d’aquest personatge tan
entranyable i popular de l’imaginari festiu barceloní que
es va encarregar a l’artista Domènec Umbert, que va dis-
senyar un nou ¡Cu-Cut! amb unes línies més suaus i in-
fantils, que és portat amb un cavallet com si es tractés
d’un gegantó. Aquest nan es va estrenar el 15 d’agost de
1986 durant les festes de Sant Roc.

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

Hi tenen una gran varietat de licors, vins i caves.

Can Rius, l’antiga licoreria del Raval, està
de celebració. Enguany fa 75 anys que hi

és la família Rius. Els germans Jaume i Víctor
van començar a treballar-hi de dependents el
1935, per bé que aquest establiment ja existia
des del 1918. Quan es va jubilar l’amo, l’any
1940, se la van quedar el Jaume i la seva
dona, la Carme Coll. Ara hi és el fill, també
anomenat Jaume. A Can Rius, trobem licors,
whiskies, vins i caves de tota mena a un preu
molt ajustat, cosa que fa que continuï sent
una referència tant per a la gent del barri com

d’arreu. Famosos com l’exentrenador del
Barça Rinus Michaels n’era client, i encara ho
són l’exfutbolista “torito” Zubiría, l’actor Car-
les Flavià o el conseller Castells, que hi anava
de petit amb el seu pare. Disposen de marca
pròpia de vins i caves, “Dama del viudo Rius”,
i els nostàlgics també hi troben ampolles de li-
cor antigues.

Can Rius
C. Joaquim Costa, 8
Telèfon: 93 442 50 44

E L TAULE L L

Una casa de licors que fa història

Joan Anton Font

LLUÍS CLUA

CRISTINA DIESTRO



CIUTAT VELLA 5Desembre 2010

NOT ÍC I E Sf
Projecte solidari de les entitats del Raval
Nou entitats del Raval s’han unit per oferir orienta-
ció sociolaboral personalitzada a joves i dones del
barri. La iniciativa, impulsada per la Fundació Tot
Raval, ha comptat novament amb el suport de l’Obra
Social de Caja Mediterráneo (CAM), que aporta
59.000 € al projecte. Aquests es distribueixen en dos
projectes comunitaris desenvolupats per les entitats
signants, totes de Tot Raval.

Exposició “Subhasta 1959”
Amb el nom de “Subhasta 1959”, el palau Mercader
(Mercaders, 42) presenta una exposició que evoca
una acció dels artistes i la burgesia per preservar un
espai de catalanitat per iniciativa del Cercle Artístic
de Sant Lluc. L’exposició recorda l’acció artística que
es va fer ara fa mig segle, amb obres majoritàriament
aportades pel mateix Cercle i els seus socis.

Fotografies d’El Siglo al Pati Llimona
La Sala Montserrat Roig del CC Pati Llimona acull
fins al dia 17 de desembre una mostra fotogràfica
que recorda el dia a dia dels magatzems El Siglo en la
dècada de 1960. I ho fa d’una manera molt especial,
perquè les imatges van ser preses per una treballado-
ra, Maria Elba. La seva autora destaca el valor que té
com a reportatge “nascut no d’una sessió precipitada
per un diari, sinó de la convivència i el coneixement
personal”.

Óscar Nebreda, firaire d’honor
de Santa Llúcia
Dins la celebració de la 17a Diada de les tradicions i
costums nadalencs a Catalunya i en el marc de la Fira
de Santa Llúcia, el dia 10 es lliura el guardó de Firaire
d’honor al dibuixant Óscar Nebreda. L’acte té lloc a la
plaça Nova, on durant tot el dia hi ha actes com el tió
popular, una cercavila al recinte de la fira i una lectu-
ra de contes nadalencs a càrrec de la companyia de ti-
telles Sebastià Vergés.

Nou cens d’activitats econòmiques de Ciutat Vella
Daniel Romaní

El fet que Ciutat Vella sigui
el districte més visitat de la

ciutat contribueix que hi hagi
una gran densitat i varietat
d’activitats econòmiques: esta-
bliments de restauració –bars i
restaurants–, establimentsmu-
sicals –sales de festes, sales de
ball i discoteques–, establi-
ments hotelers –hotels, aparta-
ments, albergs de joventut,
pensions…–, establiments d’a-
limentació, habitatges turístics

i botigues de records. L’Ajun-
tament de Barcelona ha rea-
litzat el cens de les activitats
regulades pel Pla d’usos de
Ciutat Vella, el qual es pot
consultar al web de Ciutat Ve-
lla: www.bcn.cat/ciutatvella.
Aquest cens vol ser útil tant als
comerciants i empresaris com
als veïns: tots els veïns poden
saber quina és la llicència d’ac-
tivitat que s’ha atorgat al local
que tenen al costat de casa. La
realització del cens d’activitats

econòmiques és inclòs dins del
Pla d’usos de Ciutat Vella,
aprovat el passat mes de juliol,
pla que té l’objectiu de fer com-
patible la vida dels veïns amb el
cosmopolitisme i la intensa ac-
tivitat comercial que caracterit-
za el districte. El Pla d’usos li-
mita la concessió d’algunes
activitats econòmiques i vol
afavorir la mobilitat de les que
ja hi ha amb l’objectiu d’en-
dreçar i millorar la ubicació dels
establiments.

Botiga del barri de la Ribera.

Daniel Romaní

L’ambient nadalenc ja s’ha
estès per Ciutat Vella.

Un any més hi ha per aques-
tes dates un munt d’activitats
per a tots els gustos i edats. La
major part d’activitats són
una tradició molt antiga. És el
cas de bona part de les fires,
les quals reben una gran
afluència de públic tot i que
són a l’aire lliure i sovint la
temperatura no acompanya.
La més gran és la Fira de San-
ta Llúcia, que ja és oberta a l’a-
vinguda de la Catedral (fins al
23 de desembre). Aquesta
històrica fira –la data més an-
tiga que es coneix de la Fira de
Santa Llúcia és l’any 1786–
permet obtenir bona part dels
elements que calen per deco-
rar la casa per Nadal: figures
del pessebre, molsa, avets, ob-
jectes d’artesania... És recoma-
nable visitar-la a primera hora
del matí o a primera hora de la
tarda, si volem evitar les aglo-
meracions (www.firadesanta-
llucia.cat). Hi ha més fires que
se celebren aquest mes de de-
sembre: la Fira del Col·lectiu
d’Artesans de l’Alimentació
(plaça del Pi); la Fira d’artesa-
nia de la plaça del Pi; el Mer-

cat de la Rejoguina –s’hi ve-
nen a preus simbòlics jogui-
nes usades i reciclades en bon
estat (plaça Carles Pi i Su-
nyer)–; el Mercat del Gremi
Artesà Tèxtil (avinguda del
Portal de l’Àngel); la Fira de
productes etiquetats en català
(plaça de Catalunya); el Mer-

cat de Brocanters (inicialment
a l’avinguda Cambó i després
en altres espais); la Mostra
d’Artesania Sant Eloi (carrer
Argenteria); la Mostra de Pin-
tors Sant Josep Oriol (plaça
Sant Josep Oriol), i la Fira
d’Artesania d’Allada Vermell
(carrer Allada Vermell).
Altres activitats destacades
que s’organitzen amb motiu

del Nadal a Ciutat Vella són:
les propostes que formen part
del “Nadal als museus”, el con-
cert de Nadal de gent gran de
Ciutat Vella (22 de desembre,
Saló de Cent de l’Ajuntament,
11.30 hores) i la Cursa dels
Nassos (31 de desembre,
17.30 hores). D’altra banda,
anar a veure Els Pastorets en
família és una tradició que,
malgrat la creixent diversitat
de propostes, no s’ha perdut a
Ciutat Vella: més de cinquanta
persones, incloent-hi tabalers
i sardanistes, representen El
Pastorets al Centre Sant Pere
Apòstol (carrer Sant Pere més
Alt, 25) els dies 18 i 19 de de-
sembre i el 2 de gener. Final-
ment, és ben segur que Ses
Majestats els Reis d’Orient no
faltaran a la seva cita la nit del
5 de gener. Seran els protago-
nistes de la cavalcada que re-
correrà uns quants carrers de
Ciutat Vella.

Quan s’apropa el
Nadal es fan
nombroses fires a
CiutatVella.Lamés
gran és la de Santa
Llúcia, instal·lada a
l’avinguda de la
Catedral fins al 23
de desembre

Fira de Santa Llúcia, l’any 2006.

El Centre Sant Pere
Apòstol ofereix els
tradicionals
“Pastorets”

Temps d’avets, pessebres,
artesania i regals al carrer

MARIA ELBA

ARXIU
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Daniel Venteo

Després de detectar un increment
de les persones que es dediquen

a fer d'estàtua humana a la Rambla,
l'Ajuntament presenta una nova nor-
mativa per protegir el passeig de
qualsevol tipus de degradació i evi-
tar, d'aquesta manera, que les està-
tues generin perjudicis sobre la seva

activitat quotidiana. En total hi
haurà quinze punts autoritzats, se-
nyalitzats amb una placa numerada i
amb un espai màxim d'un metre
quadrat que es distribuiran al llarg
del passeig, per tal que siguin com-
patibles amb les activitats que s’hi
desenvolupen. Cada estàtua s'haurà
d’instal·lar sobre una tarima en un

dels punts senyalitzats. El Districte
obrirà una convocatòria anual per
ocupar els quinze punts autoritzats
que es distribuiran en dos torns, un
de matí i un de tarda. Per participar
en el procés d'assignació s'haurà
d'obtenir prèviament un nombre de-
terminat de punts mitjançant la va-
loració del currículum del sol·lici-
tant . Es tindrà en compte la
formació i l'experiència que els aspi-
rants puguin acreditar documental-
ment com ara cursos o tallers rela-
cionats amb l'art dramàtic o les arts
escèniques, o la participació en mun-
tatges teatrals professionals, concur-
sos d'estàtues o altres iniciatives. Els
participants que sumin una puntua-
ció mínima exigida entraran en un
sorteig.
Les persones seleccionades per dur a
terme l'activitat rebran un carnet
acreditatiu personal i intransferible
en què s'indicarà l'espai on s'han de
posar i l'horari en el qual han d'ac-
tuar. L'acreditació s'haurà d'exhibir
en un lloc visible durant tot el temps
que duri l'activitat i caldrà renovar-lo
anualment. Es preveu que les noves
acreditacions siguin vigents al llarg
del primer trimestre del 2011.

ACT IV I TAT S

Estàtues humanes a la Rambla de Canaletes.
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L’Agència de Ciutat
Vella, eina de futur
PSC. Assumpta Escarp

L’aposta clara i
decidida per Ciu-
tat Vella d’aquest
Ajuntament ha
estat i és priorità-

ria. Palpalble en la inversió feta
i en la posada en marxa de no-
ves i innovadores polítiques.
Però ara, hem de fer front als
nous reptes de futur que se’ns
plantegen. L’aposta ja no pot
ser només de l’Ajuntament
sinó que ha de ser transversal,
Generalitat i l’Estat han de su-
mar-s’hi. És per aquest motiu
que al darrer Plenari de l’Ajun-
tament vam presentar una
Mesura de Govern que, sota el
títol Per un Pacte a Ciutat Ve-
lla, recull i apunta aquesta vo-
luntat de treballar transversal-
ment les tres administracions.
Plantegem la creació d’una
nova eina de gestió, l’Agència
de Ciutat Vella. Aquesta conti-
nuarà amb la tradició inversora
tant de Procivesa com de Foci-
vesa i, a més, assumirà com-
petències del Districte. Tot just
ara iniciem aquesta nova etapa
en la qual volem comptar, com
hem fet sempre, amb els veïns
i veïnes del barri i amb les se-
ves entitats.

Fracàs dels
Consells de Barri
CiU. Mercè Homs

El govern muni-
cipal ens presen-
ta un nou model
de participació:
els Consells de

Barri. En teoria, són per parlar
de les necessitats dels barris i
fer el seguiment dels acords de
Govern amb la implicació
d’entitats i veïns. Tant és així
que es crea la figura de la vice-
presidència dels consells per-
què ho sigui un ciutadà (la
presidència és per a la matei-
xa regidora). El guirigall co-
mença quan, de nou, les enti-
tats s’ho creuen, s’hi posen,
s’hi impliquen. Gasten hores i
energies per acabar sense con-
sensuar ni una sola vicepre-
sidència en cap dels quatre
barris (bé, sí!, una, que acaba
dimitint) i amb la sensació de
“i ara què?” “de què servirà?”
És una llàstima que haguem
malbaratat la bona fe i la bona
disposició participativa de la
gent. Una vegada més, aquest
Govern fa les coses de cara a la
galeria, pervertint el concepte
autèntic i vertader de la parti-
cipació. O canviem de paraula
o canviem de fórmula. Però,
fem-ho bé. mhomsm@bcn.cat

Volemmés
seguretat als barris
PPC. Alberto Fernández

El comerç de Ciu-
tat Vella pateix ro-
batoris i intimida-
cions i la sensació
d’inseguretat no

hamillorat malgrat el debat pro-
duït els darrersmesos. Cal en-
durir les penes i augmentar la
seguretat als sectors quemés
pateixen la delinqüència i no
pas promoure una reforma del
codi penal tímida, parcial i insu-
ficient com la que va obtenir el
suport d’Hereu i Trias. Des del
PP proposem que per als roba-
toris en locals oberts al públic
s’imposin penes de 4 a 7 anys
de presó, i no de 2 a 5 anys com
finalment han pactat PSOE i
CiU. També demanem augmen-
tar el nombre d’agents per arri-
bar a 4.000mossos i un Pla de
Seguretat per a Barcelona, con-
junt amb la Generalitat, per llui-
tar contra la delinqüència. Ciu-
tat Vella no es una excepción a
otras peticiones barcelonesas
como luchar contra la crisis au-
mentando la atención a las per-
sonas, conmás equipamientos
y servicios sociales, y con una
inmigración ordenada que cum-
pla la ley y respete a la ciudad y
el país que la acoge.

Cultura
de proximitat
ICV-EUiA. Ricard Gomà

En aquest man-
dat culminarem
un pla d’implan-
tació de bibliote-
ques que arribarà

aviat als 40 equipaments repar-
tits per tota la ciutat. A Ciutat
Vella hem inaugurat enguany
la Biblioteca Andreu Nin, des-
prés de les millores fetes a la de
Sant Pau-Santa Creu i la Barce-
loneta. Es tracta d’una aposta
per acostar la cultura a la ciuta-
dania i fer-la permeable a les
seves demandes. Una aposta
exitosa: avui un 45,8% de bar-
celonins i barcelonines tenen
carnet de la xarxa de bibliote-
ques, on es fan anualment
prop de 4,4 milions de prés-
tecs. Les biblioteques de Barce-
lona són centres culturals de
proximitat que expressen va-
lors: l’accés universal al conei-
xement; el compromís amb la
inclusió de col·lectius vulnera-
bles a través d’iniciatives com
la lectura a domicili per a per-
sones grans; l’impuls d’aules
d’alfabetització digital; la pro-
gramació d’activitats, o el tre-
ball en xarxa de les bibliote-
ques amb els equipaments i el
teixit associatiu del barri.

Ciutat Vella:
cal actuar-hi
ERC. Ricard Martínez

Calen gestos que
no deixin cap
ombra de dubte
que a Ciutat Ve-
lla l'Ajuntament

es pren seriosament la volun-
tat de lluitar contra la corrup-
ció i el mal govern. En aquests
moments podem dir que l'om-
bra de la sospita s'estén pels
estrets carrers de Ciutat Vella.
I això genera desconfiança,
malfiança dels ciutadans en-
vers les seves institucions. Cal
dissipar les ombres i fer-hi
llum, encara que això signifi-
qui fer plegar algú. Només així
començarem a generar un am-
bient que predisposi a la con-
fiança. Cal aprovar mesures de
caràcter tècnic, extraordinà-
ries si es vol, per dissipar tota
ombra de dubte de tots i ca-
dascun dels expedients relatius
a activitats de pública con-
currència a Ciutat Vella i àrees
limítrofes. Cal també barrar el
pas a determinats personatges
de "confiança" que actuen com
els amos del tros, fan i desfan
en el territori i incideixen, fins
a nivells inadmissibles, sobre
la política municipal a deter-
minats barris.

Nova normativa sobre les
estàtues humanes de la Rambla

Sense presses
Fins i tot en una ciutat tan den-
sa com Barcelona és possible
trobar oasis de calma. Barcelona
sense presses proposa 23 itinera-
ris per descobrir-los i per desco-
brir també una manera diferent,
més tranquil·la, de relacionar-se
amb el temps i l’espai urbans. El
llibre s’ha publicat en català i en
castellà.

Barcelona sense presses
Barcelona sin prisas
Autora: Isabel de Villalonga
Edita: Ajuntament de Barcelona
PVP: 19 euros

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

Amb nom i cognoms

L’Ajuntament s'obre als ciutadans i ciuta-
danes a través de la veu dels seus treba-
lladors. Al nou bloc L'Ajuntament amb
nom propi, els professionals de l'admi-
nistració de la ciutat prenen la paraula
per explicar la seva feina.
w1.bcn.cat/blog/

Cap als Jocs del 2022

El web oficial de la candidatura
Barcelona-Pirineu 2022 informa sobre
les dates que marcaran el calendari de la
precandidatura perquè Barcelona esde-
vingui aspirant a seu olímpica. També
s’hi pot consultar el programa esportiu
dels Jocs Olímpics d'Hivern i les princi-
pals modalitats dels campionats.
w1.bcn.cat/candidatura2022/

wPOL I E SPORT IU

Pere S.Paredes

L’Associació Esportiva Ciutat Ve-lla (AECV) té entre els seus ob-
jectius prioritaris promocionar l’acti-
vitat física i esportiva entre els
infants i la gent gran en unes condi-
cions adequades i de qualitat.
Segons explica Rodrigo Pinto, “som
sensibles als fenòmens socials pre-
sents en el nostre districte, que con-
dicionen la nostra feina, per això el
nostre objectiu és promocionar l’es-
port amb suficient qualitat”. “Amb
els nens –explica Pinto– funcionem
com a suport social, juntament amb
les famílies i les escoles, i mit-
jançant l'esport volem despertar o
reforçar noves sensacions i emo-
cions que els donin referències im-
portants en la seva educació, rela-
cionades amb el respecte a unes
normes, als companys, al monitor,
espais, etc.”
Pel que fa als infants, aquesta enti-
tat, que va començar a treballar el
1986, es preocupa del seguiment de
tota la seva progressió esportiva, en

bàsquet, en futbol sala o en d’altres
esports, des d’etapes d’educació in-
fantil i primària, així com secundà-
ria i batxillerat; mentre que entre la

gent gran es promociona sobretot la
gimnàstica de manteniment.
L’associació treballa en horari extra-
escolar, amb gairebé totes les escoles
públiques, tant de primària com de

secundària, i algunes concertades, al-
hora que fan servir les instal·lacions
de l’escola Milà i Fontanals/institut
Miquel Tarradell o les del poliespor-
tiu Can Ricart/Pista Drassanes. Les
activitats físiques amb la gent gran
s’organitzen en els centres cívics Pati
Llimona i Barceloneta, amb horaris
de matí i tarda.

Més informació:
Associació Esportiva
Ciutat Vella (AECV)
La Rambla, 18
Telèfon: 93 302 28 77

Gran i petits poden
aprofitar-se de les
activitats que els ofereix
l’Associació Esportiva
Ciutat Vella

L’associació esportiva
promou,entre d’altres,
el futbol sala i el bàsquet

Partit de bàsquet de l’associació a un centre educatiu del Raval.
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L’Associació Esportiva Ciutat Vella
promou l’esport de qualitat

Belén Ginart
Aquest curs, els escolars catalans
tindran una setmana de vacances
d’hivern el mes de març. El nou
calendari lectiu, que s’apropa al
model seguit a molts països euro-

peus, planteja noves necessitats a
les famílies. A fi de contribuir a
conciliar els horaris laborals dels
adults amb les vacances dels pe-
tits, l’Ajuntament de Barcelona ha
previst un programa d’activitats

lúdiques, culturals i de lleure, com
també un sistema de beques i
ajuts per facilitar-hi l’accés a les
famílies amb menys recursos. El
ventall d’activitats, que s’articula
a través de diverses entitats i as-
sociacions de la ciutat, preveu
propostes setmanals (casals, es-
ports, tallers especialitzats) i pun-
tuals als museus, biblioteques i
altres equipaments municipals.
Les beques per a les activitats de
les vacances d’hivern cobriran
entre el 30% i el 90% del cost to-
tal per infant, en funció de la
renda familiar. Les famílies inte-
ressades s’hauran d’adreçar direc-
tament a les entitats organitza-
dores a partir del 17 de gener per
formalitzar la preinscripció i re-
collir un imprès d’ajut, el qual
s’haurà de tornar emplenat al
punt unitari de tramitació de be-
ques del districte.

Ajuts a les famílies per
a les vacances d’hivern

S ERVE I PÚBL IC

ANTONIO LAJUSTICIA

LLUÍS CLUA
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Vostè com comença a vincular-
se amb assumptes de violència
de gènere?
L’any 2000, jo era vocal de la dona a
l’Associació de Veïns de la Sagrada
Família. Un dia va venir a demanar
ajut una dona maltractada, i una
companya i jo vam començar a fer
gestions; ens va sorprendre molt
que en aquells moments només hi
hagués un centre d’acollida per a do-
nes i, a més, amb pocs recursos.
Vam pensar que s’hi havia de fer al-
guna cosa.
Com van posar fil a l’agulla?
Vam fer una Coordinadora a l’Ei-
xample de totes les vocalies de la
dona i va ser el moment en què tam-
bé es va fer la Regidoria de la Dona a
l’Ajuntament de Barcelona. En reali-
tat, la voluntat de fer alguna cosa en
relació amb aquest assumpte va ser
un moviment molt estès que es va
anar produint en paral·lel: als mit-
jans de comunicació, als estaments

de Justícia, a les polítiques públi-
ques...
Aquest va ser l’origen de la pla-
taforma?
Sí. La vam crear el 2002 amb l’ob-
jectiu de sensibilitzar i conscienciar
la ciutadania per anar canviant els
rols de gènere i preveure la violèn-
cia. Vam redactar un manifest i tot-
hom que ho desitgi, de manera indi-
vidual o col·lectiva, es pot vincular a
la plataforma adherint-se a aquest
manifest.
Qui en forma part actualment?
Som un centenar d’entitats de tot ti-
pus: associacions de dones, de
veïns... La plataforma va néixer a la
Sagrada Família, però tenim la seu a
Ciutat Vella.
Quines són les seves principals
línies de treball?
Arran del Dia Internacional contra
la Violència envers les Dones, que se
celebra el 25 de novembre, organit-
zem un fòrum a l’Espai Francesca
Bonnemaison amb tres dies de tau-
les rodones i tallers. És un fòrum
obert a tothom i aquesta ha estat la
sisena edició.
Quines altres activitats fan?

El tercer dilluns de cada mes ens
reunim a la plaça de Sant Jaume per
retre homenatge a les dones que ha-
gin mort aquell mes. També, durant
l’any, fem un projecte a les escoles
que es diu Trenquem el si lenci .
També formem part del Consell de
Dones de Catalunya.

Hi ha molts homes implicats en
aquesta lluita?
A la plataforma hi ha dues associa-
cions d’homes que treballen per
mostrar que hi ha un tipus de mas-
culinitat respectuosa amb les dones
que també és atractiva. Fan molta
feina pels instituts, sobretot dirigi-
da als nois. També tenim alguns vo-
luntaris homes. Però el 80-90% són
dones.
Una majoria inqüestionable.
Sí, però la lluita contra la violència
envers les dones implica tothom.

Tots hi hem de participar. És molt
difícil, perquè la societat és molt
conservadora en la seva manera de
fer, hi ha actituds molt arrelades, i
per això és tan difícil canviar-la. Al
fòrum, cada any fem tallers amb
adolescents i veiem que es perpe-
tuen determinats rols, com que a
les noies els agrada el més pinxo de
la classe, i ells busquen un tipus de
dones per sortir i un altre per casar-
se . En molts sentits , no hem
avançat gaire.
En aquests vuit anys de feina,
què han après sobre les causes de
la violència contra les dones?
És un fet molt estructural, lligat a la
forma que tenim de relacionar-nos
homes i dones i a la discriminació
de la dona en la societat. També a la
manera com la societat enfoca des
de bon principi el paper que ha de
tenir la dona, amb determinats ele-
ments de submissió, i el que ha de
tenir l’home. Hem de canviar la ma-
nera de relacionar-nos. Però és un
problema complex i molt greu: es
calcula que en tot l’Estat espanyol
hi ha uns dos milions de dones mal-
tractades.

ENTR EV I S TA Montserrat Vilà, coordinadora de la Plataforma unitària contra les violències de gènere

Montserrat Vilà creu que nois i noies encara perpetuen uns rols determinats.

La Plataforma unitària contra les violències

de gènere aglutina entitats que treballen per

identificar i eradicar les causes del maltractament

contra la dona.Cada any, al voltant del 25 de

novembre,n’organitza un fòrum de diàleg

“Homes i dones hem
de canviar lamanera
de relacionar-nos”

“La lluita contra
la violència
implica tothom”

Belén
Ginart

JOSEP MARIA CONTEL


