
No hi ha dubte que la Rambla és
una de les principals icones urba-
nes de Barcelona. D’ençà de la
seva urbanització, aquest bule-
vard de la ciutat ha estat un
termòmetre de l’activitat urbana.
Des de sempre ha concentrat ho-
tels, equipaments culturals i co-
merços de prestigi. En els últims
anys s’ha intensificat, precisa-
ment, l’obertura de nous establi-
ments de qualitat que consoliden
el caràcter central de la Rambla
dins de l’imaginari urbà barceloní.
La recent entrada en funciona-
ment de la nova seu de la popular
Casa del Llibre significa un nou
pas endavant en el procés de mi-
llora qualitativa del comerç de
l’emblemàtic passeig barceloní.

La Rambla es renova amb
l’obertura de nous comerços

SITUACIÓ

Es troba a la seu de
Barcelona Activa, al
Convent de Sant Agustí

DESTINATARIS

S’adreça a qui vulgui
iniciar o millorar una
activitat al districte

ATENCIÓ

Els interessats han
de demanar hora
trucant al 010
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President del centre
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“El centre és
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que té futur”
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La Casa del Llibre s’ha instal·lat recentment al passeig.

Neix l’oficina informativa
del Pla d’Usos del districte
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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 Barceloneta93 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

Divendres 15 d’octubre
Tamara Obrovac
20.30 h. Centre cívic Convent de Sant Agustí (Comerç, 36).

Folk d’Ístria, jazz (Croàcia). Gran festa de tardor

Ribermúsica.

Divendres 5 de novembre
Euskal Herria Sona
21 h. Centre cívic Convent de Sant Agustí (c. Comerç, 36).

Concert amb un recull de propostes musicals proce-

dents d’Euskal Herria.

EXPOSICIONS

Fins al 16 d’octubre
Luis Luchi, 10 anys
Centre cívic Pati Llimona (c. Regomir, 3).

Exposicions de retrats, fotografies, il·lustracions i ma-

nuscrits originals del poeta argentí Luis Luchi. Mostra

organitzada per Amigas y amigos de Luchi i Partido por

la Reunificación de la Poesía Luchista (PRPL).

A partir del 22 d’octubre
Europes – França
Centre cívic Barceloneta (c. Conreria, 1-9).

Exposició col·lectiva de diferents pintors francesos a

Barcelona, a cura de Monique Mendy de Mozaik.

Fins al 29 d’octubre
Hypersuper
Centre cívic Pati Llimona (c. Regomir, 3).

Exposició a càrrec de Sergi Fernández Bosch que mostra

la industrialització dels espais comuns que engrandeix la

soledat i l’anonimat dins d’un tot deshumanitzat.

A partir del 12 de novembre
El ampliador 1913
Centre cívic Convent de Sant Agustí (c. Comerç, 36).

Reportatges fotogràfics de diferents artistes que mos-

tren realitats actuals com la solitud, la ciutat, animals i

bombers.

ACTIVITATS

Dissabte 16 d’octubre
Nit de tango
20 h. Centre cívic Barceloneta (c. Conreria, 1-9).

Activitat inclosa al cicle La Barceloneta es mou.

Tot seguit, actuació de Milonga, a càrrec de

TangoNeta.

Divendres 22 d’octubre
Nits de dansa
Centre cívic Drassanes (c. Nou de Rambla, 43).

Mostra de diversos espectacles de dansa.

Per a més informació, consulteu el web del centre:

www.ccdrassanes.cat

Dissabte 23 d’octubre
Jam oberta de Contact Improvisació
19 h. Centre cívic Barceloneta (c. Conreria, 1-9).

Escalfament amb Sophie Dub, música en viu amb

Sons Ferèstecs i projeccions de vídeos de ballarins

francesos.

Dijous 28 d’octubre
Frixions
21.30 h. Centre cívic Barceloneta (c. Conreria, 1-9).

Espectacle de dansa programat en el marc del Festival

Europes Barcelona, a càrrec de Cía. Increpación Danza

(Barcelona) i Cia. ACA (Grenoble).

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

Ajuda els teus veïns
quan ho necessitin

Mostra consideració
envers els teus veïns

i veïnes i procura donar-los
un cop de mà sempre que
els faci falta, especialment
a la gent gran.
Interessa’t i ofereix-te per
si algun veí o veïna neces-
sita en un moment donat

un petit ajut per a la rea-
lització de tasques quoti-
dianes (anar a comprar el
pa, a la farmàcia, etc.) i
pensa que tu també ho
pots haver de demanar.
Facilitar aquest intercanvi i
promoure un bon veïnatge
és tasca de tots.
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Belén Ginart

L’aprovació definitiva del
Pla d’Usos de Ciutat Ve-

lla, el passat mes de juliol, ha
obert un nou escenari per a
l’activitat comercial al distric-
te. La voluntat de facilitar la
convivència entre els usos re-
sidencials, empresarials i tu-
rístics exigeix l’aplicació de
noves regles del joc que, en-
tre d’altres col·lectius, concer-
neixen de manera directa els
emprenedors que desitgin
iniciar la seva activitat co-

mercial a Ciutat Vella o millo-
rar-la. A fi de facilitar-los la
feina, oferir-los assessora-
ment empresarial i acompa-
nyar-los en la realització dels
principals tràmits adminis-
tratius, s’ha posat en marxa
una nova oficina informativa
amb seu al Convent de Sant
Agustí, a les dependències de
Barcelona Activa. La tasca
que es farà des d’aquí és do-
ble: d’una banda s’incenti-
varà l’emprenedoria i s’aju-
darà els interessats a trobar

la fórmula de negoci més
adient. De l’altra, es vetllarà
pel compliment rigorós de les
condicions establertes al Pla

d’Usos per a les activitats de
pública concurrència.
Totes aquelles persones que
vulguin fer ús d’aquest servei
hauran de demanar hora a
través del 010. A més, la in-
formació està centralitzada a
través del web del Districte
de Ciutat Vella, a l’adreça
www.bcn.cat/ciutatvella. Els
principals serveis que oferirà
l’oficina són els de comuni-
cació sobre les condicions
d’emplaçament de les activi-
tats a Ciutat Vella, informa-
ció i assessorament sobre el
Pla d’Usos del districte, servei
de mediació en el traspàs de

llicències, servei d’informa-
ció, assessorament i tramita-
ció telemàtica de societats,
servei de borsa de lloguer de
locals, servei de microcrèdits

per als emprenedors que
s’instal·lin als barris de la Bar-
celoneta, Sant Pere i Santa
Caterina, i assessorament so-
bre llicències municipals per
començar l’activitat.
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Recepció de Barcelona Activa al convent de Sant Agustí. Des d’aquí s’entra a la nova oficina.

La nova oficina d’informació del

Pla d’Usos assessora les persones

que vulguin iniciar o millorar una

activitat a Ciutat Vella.Situada al

Convent de Sant Agustí, l’oficina

aclarirà dubtes relatius al Pla

Nou escenari per a l’activitat
comercial a Ciutat Vella

CIUTADANS OPINEN

Mònica Gutiérrez
Empresària

Em sembla molt bé que
hagin posat l’oficina
aquí, però penso que tot
funciona massa burocrà-
ticament.
L'Administració s'hauria
d'involucrar més per faci-
litar la feina.

Jennifer Lucena
Estudiant

No sabía que había
esta oficina, pero siem-
pre que esto ayude al
ordenamiento y contri-
buya a la diversidad de
los locales del barrio
me parece bien.

Eva Riveiro
Sense feina

Està molt bé per al barri
tot el que sigui millorar i
posar ordre als diferents
comerços i locals. És un
barri que s'ha deixat
molt i està desequilibrat.
És bo, doncs, que es
reguli i es doni
tranquil·litat al barri.

Mari Carmen
Plata
Pensionista

Jo penso que està molt
bé. Es dóna informació
a tothom que en dema-
na i molt ben donada.
L'atenció és molt bona.
És una cosa bona per al
barri.

Gerome Vian
Autònom

Me parece bien porque
la gente es muy amable
y la atención es muy
buena. Siempre que voy
me dan toda la infor-
mación que necesito.

Rosa María
de las Casas
Metgessa

Me parece bien porque
como es un barrio resi-
dencial i comercial a la
vez está bien que se
regule todo un poco.
Es bueno que haya un
sitio donde podamos
informarnos.

Q u è o p i n a d e l a n o v a o f i c i n a d ' i n f o r m a c i ó s o b r e e l P l a d ' U s o s d e C i u t a t Ve l l a ?

Els usuaris rebran
informació sobre
llicències i tràmits
administratius

B O R S A D E L LO G U E R D E L O C A L SA

La borsa de lloguer de locals és un dels serveis que ofereix la nova oficina vinculada al Pla

d’Usos de Ciutat Vella, un pont entre els propietaris que vulguin llogar un local i les per-

sones que en busquin un per instal·lar-se al districte. En realitat és un engranatge d’un

servei més ambiciós: a banda de la informació sobre els locals disponibles, els interessats

rebran assessorament sobre els negocis permesos i amb millors perspectives.
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Sonia Doctor

L’art d'explicar contes es
remunta a temps an-

cestrals i durant aquest mes
d'octubre impregnarà bona
part dels espais de la ciutat.
El festival Munt de Mots
neix a Barcelona de la mà
del centre cívic Pati Llimona
per promoure la narració
oral de contes, amb un am-
pli programa d’activitats a
diferents escenaris de la ciu-
tat i amb la participació de
més de 50 artistes de la nar-
ració oral d'arreu del món.
Així, entre el 16 i el 23 d’oc-
tubre, el festival de la parau-
la dita omplirà de màgia,
contes i imaginació espais
com el Teatre Romea, el Cai-
xaFòrum, que acollirà diver-
sos espectacles de contacon-
tes com En Catalán; el centre
cívic Pati Llimona, amb
una trobada de narradors i
narradores dissabte 16
d’octubre, i espectacles les
nits del festival; el Teatro
de los Sentidos, el Harlem
Jazz Club o les biblioteques
de la ciutat. En total, més
de 80 activitats adreçades a
tots els públics, tant adults
com infantils.

Els cicles de conferències i
xerrades sobre l’art de la pa-
raula com Parlar sense pen-
sar, a la Biblioteca Vila de
Gràcia, o el taller Menys pa-
raules, més acció, a la Bi-

blioteca de Sant Antoni
permetran als participants
descobrir alguns dels se-
crets de l’antic art d’explicar
contes. A més, diferents
centres cívics organitzaran
espectacles on tothom que
vulgui fer-ho podrà explicar

un conte, com l’espai Cuen-
tod@s, al Pati Llimona, o
Veu de dona a Torre Llobe-
ta, on diferents narradores
femenines compartiran
amb el públic els seus pro-
pis contes.
El tancament d’aquest festi-
val es farà dissabte 23, tam-
bé al Pati Llimona, amb una
marató de contes infantils i
l’espectacle Cuentae Lenguae,
on es narraran històries en
diferents idiomes, des del
gallec i el basc fins al ja-
ponès o l’alemany.

Més informació:
Munt de Mots
www.muntdemots.org
Festival de Narració Oral
de Barcelona
Del 16 al 23 d'octubre

Munt de Mots és el primer festival de narració oral a la ciutat.

Es presenten més
de 80 activitats
adreçades a tots
els públics i a punts
de tota la ciutat

Aquest mes neix a
Barcelona Un Munt
de Mots, festival
organitzat pel
centre cívic Pati
Llimona per
promoure l'art de
narrar contes

Barcelona acull el primer festival
de narració oral de contes

Imatge de la caserna de bombers de la Ciutadella cap a l’any
1910. (Foto: Arxiu Gràfic de Bombers de Barcelona)

El parc de bombers
de la Ciutadella
El parc de la Ciutadella conserva encara tres edificis de l’an-
tiga fortalesa que durant més de dos segles va oprimir la
ciutat i els barcelonins. Un d’aquests edificis és el palau del
Governador, un edifici d’estil neoclàssic francès bastit entre
el anys 1716 i 1748. Enderrocada finalment el 1878 la for-
talesa, uns anys després, el 1889, Antoni Rovira i Trias, cap
de bombers de Barcelona, va aconseguir l’edifici per
instal·lar-hi la caserna central dels bombers, la qual en
aquells moments es trobava a la casa dels Comuns Dipòsits
de la plaça de Sant Jaume. De la negociació també va acon-
seguir una forta assignació econòmica per renovar i millo-
rar l’utillatge de la companyia de bombers. El 1890, el cos
de bombers de Barcelona traslladava la caserna a aquest
edifici. El 1897, amb l’agregació dels diferents pobles del
pla a Barcelona, el cos de bombers de la ciutat va integrar
els diversos cossos de bombers d’aquests pobles, fet que,
amb el anys va permetre reorganitzar el servei de la ciutat i
mantenir la caserna central a l’edifici del parc. El 1927, a
prop de l’Exposició Universal de Barcelona, el cos de bom-
bers va remodelar la caserna central i la va adaptar per aco-
llir part dels 22 nous vehicles. Amb el nou material i les no-
ves necessitats del cos de bombers, va caldre construir una
nova caserna central al bell mig de l’Eixample, cosa que es
va fer entre 1930 i 1932, concretament al carrer Provença.
Va entrar en servei aquest any i va substituir definitiva-
ment la del parc de la Ciutadella. L’edifici de l’antic palau
del Governador va passar a ser l’Institut-Escola de la Gene-
ralitat (1932) i avui acull l’Institut Verdaguer.
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

Disposen d’alimentació i cosmètica ecològiques.

Fa un any i mig que el Marcos i la Isabelle
van decidir obrir Be Organic, un establi-

ment de productes ecològics que és a tocar del
mercat de Santa Caterina. És una botiga que
vol promoure una nova manera d’alimentar-
se i de viure, més natural, més sana i amb més
consciència ecològica. Per a ells és molt im-
portant el que consumim, perquè té un im-
pacte directe en el que es produeix. Tenen una
gran varietat de productes d’alimentació a
preu assequible. La fruita i la verdura són
fresques i les van a cercar ells mateixos a un

productor proper i de confiança del Maresme.
A més de productes d’alimentació, tenen pro-
ductes de neteja ecològics i cosmètica d’una
marca alemanya que venen en exclusiva. La
solidaritat també forma part inseparable dels
principis de Be Organic; disposen de diversos
productes de comerç just i ofereixen al Banc
d’Aliments els seus excedents.

Be Organic
C. Flor de Lliri, 4 / Telèfon: 93 180 44 77
www.beorganicbarcelona.com

E L TAU L E L L

Alimentant una nova consciència

Joan Anton Font
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Última fase de la reforma de Joaquim Costa
La tercera i última fase de la remodelació del carrer
Joaquim Costa està en marxa i finalitzarà l’abril del
2011. Les obres afecten el tram comprès entre Fer-
landina i Torres i Amat, que romandrà tallat al tràn-
sit durant tot aquest període. L’objectiu de la refor-
ma de Joaquim Costa és transformar-lo en un carrer
amb prioritat per als vianants.

El Pla de Barris avança a la Barceloneta
La finca del carrer Magatzems, 1, ha estat la primera a
ésser rehabilitada amb els ajuts del Pla de Barris de la
Barceloneta. Els veïns i veïnes de l’edifici van rebre
una subvenció del 58% per millorar l’immoble. A hores
d’ara, el Pla de Barris té en marxa 85 sol·licituds d’es-
tudi de viabilitat i deu obres iniciades. Informació:
Oficina Tècnica de la Barceloneta (T. 93 310 35 13).

Festival 48h Open House BCN
Un cap de setmana i 127 edificis d’alt interès arqui-
tectònic oberts a tot Barcelona. És la proposta del
Festival d’Arquitectura 48 h Open House BCN per al
16 i 17 d’octubre. Aquests dies es podrà accedir gra-
tuïtament a edificis públics, privats, històrics o con-
temporanis, alguns dels quals obren per primer cop
al públic. A Ciutat Vella se’n podran visitar trenta,
entre els quals el Parc de Recerca Biomèdica de Bar-
celona (a la foto). www.48hopenhousebarcelona.org

Ramblistes d’Honor 2010
Federico Mayor Zaragoza, exdirector general de la
Unesco i president de la Fundació Cultura de Pau; el
club de jazz Jamboree de la plaça Reial, i M. Dolors
Álvarez, antiga gerent d’Amics de La Rambla, han es-
tat distingits per aquesta associació com a Ramblis-
tes d’Honor del 2010. L’associació Amics de La Ram-
bla va ser creada el 1960 pel joier Amadeu Bagués.
Dos anys després va instituir aquest guardó.

La rambla del Raval celebra els 10 anys
Joan Anton Font

El 20 de setembre del 2000
es va inaugurar la rambla

del Raval, un espai que ha es-
devingut el símbol de la pro-
funda transformació que ha
viscut el barri. Amb motiu d’a-
quest desè aniversari, es duen a
terme fins a final d’any un se-
guit d’activitats ciutadanes. El
tret de sortida va ser la 2a
Mostra d’Arrossos del Món,
que es va celebrar el 24 de se-
tembre, coincidint amb les Fes-

tes de la Mercè. La van organit-
zar els comerciants de la ram-
bla de Raval i diferents establi-
ments de restauració van oferir
una degustació gratuïta d’ar-
rossos d’arreu del món. Una al-
tra de les activitats és el Circuit
Gastronòmic que prop d’una
vintena d’establiments de l’As-
sociació de Comerciants de la
Rambla del Raval oferiran fins
a finals d’any. Com a al·licient,
una postal on s’acumulen se-
gells per cada consumició com-

memorativa, que un cop om-
plerta es bescanviarà per un lli-
bre i entrarà en el sorteig d’un
d’aquests circuits per a dues
persones.
La celebració es completa amb
el Festival de Cultura Raval(s),
els dies 12 i 13 de novembre,
on participen unes cent enti-
tats del barri. Compta amb
més de 30 activitats, com un
itinerari guiat sobre la història
de la rambla del Raval i con-
certs acústics.

L’alcalde Hereu i la regidora Escarp visiten la Rambla del Raval.

Daniel Venteo

La quarta llibreria de la
Casa del Llibre a Barce-

lona va ser inaugurada per
l’alcalde de la ciutat, Jordi
Hereu, i la tinent d'alcalde i
regidora de Ciutat Vella, As-
sumpta Escarp, el passat 8
de setembre. L’establiment,
situat al número 88, seu del
Palau Nou de la Rambla o
“Edif ic i Inte l · l igent”, on
també es troben altres esta-
bliment emblemàtics de la
Rambla com la centenària
Loteria Valdés, porta al pas-
seig barceloní 80.000 lli-
bres. I ho fa amb totes les
pretensions de ser un gran
centre del llibre, ja que l’es-
tabliment ocupa uns 1.000
m² distribuïts en dues plan-
tes.
El seu fons de llibres és si-
milar al de la botiga que la

cadena té al passeig de Grà-
cia, tot i que en aquesta, a
més, també hi ha l l ibres
adreçats específicament als
interessats en la història i la
divulgació de Barcelona i els
seus barris, tant per als bar-
celonins com per als visi-
tants estrangers. Hi ha sec-
cions de literatura, poesia,
teatre, humanitats, oci, in-
fantil i juvenil, arts i llibre
tècnic. A més, Círculo de
Lectores compta amb un es-
pai a la nova botiga. També
disposa d'espais de lectura i
pantalles interactives, a més
de mobiliar i adaptat a la
secció infantil. La Casa del
Llibre es va fundar el 1923 i
aquesta ja és la tercera boti-
ga que obre a Barcelona.

Nou hotel-museu
També s’ultimen els treballs

de finalització del nou hotel
situat a la confluència de la
Rambla amb el carrer del
Carme, on hi havia hagut
l’antiga joieria Bagués. Un
dels atractius del nou Hotel
Bagués, de categoria cinc es-
trelles, serà la possibilitat
de visitar un espai expositiu
que mostrarà de manera
permanent les peces de joie-

ria modernista de la col·lec-
ció Masriera. La conversió
en hotel permetrà la recu-
peració dels valors patrimo-
nials de l’antic palauet d’“El
Regulador”. Ben a prop, es
troben els dos locals comer-
cials que la prestigiosa mar-
ca Custo Barcelona ha obert
en els últ ims temps a la
Rambla.

L’obertura de la nova seu de la popular
Casa del Llibre a la Rambla és un nou pas
endavant en el procés de millora qualitativa
del comerç de l’emblemàtic passeig barceloní

El comerç de la Rambla està experimentant una millora qualitativa.

L’obertura de nous
hotels, restaurants i
comerços de quali-
tat s’ha intensificat
els últims anys

Els comerços de qualitat
revitalitzen la Rambla



Daniel Romaní

L’Ajuntament de Barcelona ha in-
crementat la presència policial i

el servei de neteja a la Rambla perquè
aquest popular passeig, per on cada
any passen més de 70 milions de per-
sones, sigui més segur i estigui més
net. Les accions dutes a terme –i que

continuen duent a terme– afecten els
àmbits de la seguretat i la neteja. Pel
que fa a la seguretat, per exemple, en-
tre els mesos de juny i agost, la Guàr-
dia Urbana va realitzar 408 detencions
per delictes o faltes de furt, robatori o
estafa; 3.551 actuacions contra la ven-
da ambulant; 67 denúncies per serveis

sexuals; 328 sancions per consumir
begudes alcohòliques i causar molès-
ties a l’espai públic; 235 actuacions per
escopir o fer les necessitats fisiològi-
ques al carrer i 354 actuacions contra
trilers. A més, aquest estiu ha estat el
primer amb càmeres de videovigilàn-
cia a la Rambla i a d’altres indrets del
districte. Pel que fa a la neteja, entre
moltes altres accions, cal destacar l’eli-
minació dels xiclets enganxats al pavi-
ment. Quant al manteniment de l’es-
pai públic, s’ha renovat el paviment i
l’asfaltatge de la calçada, s’han substi-
tuït alguns arbres que estaven en mal
estat, s’han renovat les fonts i s’han
fet millores a la il·luminació. A banda
de la reconversió que s’està duent a
terme amb les parades de venda d’ani-
mals, també es regularan i s’ordenaran
els espais de les estàtues humanes i els
quioscos de premsa (els souvenirs no
podran superar el 20% dels productes
que ofereixin). El president de l’Asso-
ciació d’Amics de La Rambla, Ramon
Lamazares, va manifestar que aquest
estiu s’ha notat una millora molt im-
porant pel que fa a la seguretat i a la
neteja d’aquest passeig que aspira a
ser declarat Patrimoni Mundial de la
Humanitat.

La Rambla,un passeig més
endreçat, segur i net

U R B A N I S M E

S’hi ha reforçat la seguretat i la neteja.
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E L S G R U P S M U N I C I PA L S O P I N E NO

GRUPS MUNICIPALS

Ciutat Vella és un
centre històric on
conflueixen diver-
ses dinàmiques
complementàries,

sobretot en allò que fa a la pro-
moció del comerç respectuós
amb l'entorn i la proximitat. En
el nostre territori, sovint, tenim
la necessitat de regular l'espai
comercial i de concurrència pú-
blica per fer compatibles la con-
vivència veïnal i la sostenibilitat
del nostre espai de negoci i de
generació de llocs de treball. I
més encara tenint en compte
que els moments de crisi econò-
mica pels quals passem fan im-
prescindible el foment de la ini-
ciativa privada per a la creació de
llocs de treball. Amb l'aprovació
del nou Pla d'Usos, hem realitzat
una anàlisi exhaustiva de totes
aquelles necessitats del districte
per abordar els seus reptes de
manera més eficaç i tenint en
compte les particularitats dels
quatre barris. La implementació
d'aquest pla, la portarem a ter-
me a través de la nova oficina
instal·lada al convent de Sant
Agustí i la complementarem
amb programes de foment de
l’emprenedoria.

El “Nou Pla d’Usos”,
una eina per a un
comerç de proximitat
PSC. Assumpta Escarp

Incansables, co-
merciants i veïns
de l’entorn de la
Rambla reclamen
l’atenció del Go-

vern municipal. Des de CiU fa
temps que ens hi hem sumat.
El Govern actual no fa els deu-
res amb la Rambla ni amb el
mercat de la Boqueria, i deixa
escapar el passeig i el mercat
més emblemàtics i universals
de Barcelona. A CiU entenem la
recuperació de la Rambla com
un projecte integral, amb una
bona participació de tots els
sectors i de totes les parts im-
plicades, no com una col·lecció
de pedaços per “quedar bé”. És
per això que el grup de CiU vam
presentar una al·legació al nou
Pla d’usos de Ciutat Vella on
demanàvem que es considerés
la Rambla una àrea de tracta-
ment específic per evitar més
proliferació de botigues de sou-
venirs, la inseguretat i la pèrdua
d’autenticitat. La nostra petició
no va ser escoltada pel Govern
municipal, però continuarem
lluitant perquè la Rambla sigui
el millor passeig del món. A la
vostra disposició,
mhomsm@bcn.cat

La riota
de la Rambla

CiU. Mercè Homs

Des del PP hem
realitzat nombro-
ses iniciatives a
Ciutat Vella, tant
per denunciar si-

tuacions preocupants d’insegu-
retat, com propostes de millora
en l’acció preventiva i policial
que es reflecteixin en un aug-
ment de la seguretat dels nos-
tres veïns i comerciants. Des-
prés de conèixer les darreres
dades de l’enquesta de victimit-
zació de la ciutat de Barcelona,
veiem que les nostres denúncies
no eren equivocades: hem pas-
sat d’un 20% de victimització a
un preocupant 25%. Un gran
percentatge d’aquestes dades
negatives en seguretat es donen
a Ciutat Vella i és per això que
insistirem a augmentar la segu-
retat i els efectius policials als
nostres carrers per expulsar els
delinqüents de Ciutat Vella i de
Barcelona. Ciutat Vella no es
una excepción a otras peticiones
barcelonesas como luchar con-
tra la crisis con más equipa-
mientos y servicios sociales,
más atención a las personas y
con una inmigración ordenada
que cumpla la ley y respete la
ciudad y el país que les acoge.

Una Ciutat Vella
més segura

PPC. Alberto Fernández

Barcelona ha en-
gegat el curs esco-
lar amb deu noves
escoles bressol,
set de nova cons-

trucció i la resta traslladades o
rehabilitades integralment. Per
al curs vinent està prevista l’o-
bertura de trenta centres més,
dos dels quals al districte de Ciu-
tat Vella. Es tracta d’una aposta
molt ambiciosa del govern mu-
nicipal, que es va proposar a l’i-
nici d’aquest mandat doblar les
places d’escolarització pública en
la franja de 0 a 3 anys. Ho com-
plirem, i ho farem tot i haver to-
pat amb un context de crisi so-
brevinguda que ha portat
moltes ciutats a ajornar o reta-
llar les seves inversions i la seva
despesa social, mentre que a
Barcelona l’hem enfortida. No
conec cap altra ciutat que inau-
guri desenes de centres escolars
en un mandat marcat per la cri-
si. Des d’ICV-EUiA, creiem ple-
nament en l’aposta d’aquest go-
vern per una educació de
qualitat, amb una xarxa d’equi-
paments estesa per tots els dis-
trictes, que ofereixen cohesió so-
cial i equitat territorial.

Deu noves escoles
bressol malgrat la crisi

ICV-EUiA. Ricard Gomà

Darrerament
hem pogut veure
com diversos par-
tits polítics defen-
saven la seva de-

cisió de donar suport a la
tramitació de l’hotel del Palau
de la Música, més per qui n’era
el promotor que no pas pen-
sant en l’interès públic real.
El sil·logisme que una entitat,
institució o servei és d’interès
públic i, per tant, qualsevol cosa
que faci també ho és, és erroni.
Les decisions públiques, inclo-
ent-hi les urbanístiques, s’han
de fer a partir de la creença fer-
ma de la seva utilitat pública,
independentment qui en sigui
el promotor o actor. A la ciutat i
al districte s’han pres decisions
–urbanístiques, de gestió d’e-
quipaments públics o de suport
a campanyes concretes– en les
quals ha tingut un paper deter-
minant qui n’era el promotor.
Des del grup municipal d’ERC
esperem que això es vagi corre-
gint, o per la voluntat política
de fer bé les coses o pels proble-
mes que han generat o genera-
ran aquestes decisions i que po-
saran les coses al seu lloc.

D’interès públic

ERC. Ricard Martínez

Per a barcelonins
encuriosits
Si algú pensa que ho sap tot so-
bre Barcelona, aquest és el seu
llibre. Són 772 propostes inespe-
rades, “resultat d’una tria perso-
nal i subjectiva”, diu l’autora.
Què tal descobrir el lloc on Lorca
va llegir Doña Rosita a Margarida
Xirgu? O visitar una de les dues
úniques botigues de canelobres
d’Europa? O...?

Barcelona Insòlita
Autors: Neus Bergua
Edita: Ajuntament de Barcelona
PVP: 28 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 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

La Veu de Ciutat Vella
Plaça Narcís Oller, 7-8, 1r
Tel. 93 416 16 91

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

INTERNET

Web Plànolbcn

Tots els carrers de la ciutat per veure
quins mitjans de transport i serveis de
tot tipus hi ha en cada lloc. A més, es
pot configurar el plànol segons les
necessitats. Totes les consultes sobre els
carrers de la ciutat, a un clic.
w20.bcn.cat/Guiamap/Default.aspx

Web Cap de setmana

Per conèixer totes les activitats culturals
i d'oci que ofereix Barcelona: propostes
teatrals, esportives, cinematogràfiques,
culturals... I també rutes per Barcelona,
exposicions, activitats infantils i llibres.
w3.bcn.es/XMLServeis/XMLHome
LinkPl/0,4022,120312746,00.html

wP O L I E S P O R T I U

Pere S. Paredes

El 19 de setembre, a Barcelona es
va sentir de bon matí el tret de

sortida de la clàssica prova popular
atlètica, la XXXII edició de la Cursa
de la Mercè, la qual, com cada any, ha
superat el nombre d’inscrits de l’any
anterior. En total, van ser 11.881 co-
rredors els qui van prendre la sorti-
da, de manera que la cursa va acon-
seguir el rècord absolut amb un
creixement de quasi 2.000 atletes
més respecte a l’edició del 2009, en la
qual van participar-hi 10.180.
Dies abans, els organitzadors van
haver de tancar les inscripcions
quan es va arribar als 12.000 ins-
crits per qüestions de logística. El
recorregut d’aquest any, igual que el
de l’any anterior, va passar per la
Gran Via, Marina, Urquinaona, ron-
da Sant Pere, plaça Catalunya, ron-
da Sant Antoni, Sepúlveda, Paral·lel

(anada i tornada) i plaça Espanya.
L’atleta de Badalona Pol Guillén,
amb 30 min 04 s, i la manresana
Meritxell Calduch (35 min 14 s),
tots dos del FC Barcelona, es van
imposar en aquesta XXXII Cursa de

la Mercè i van posar fi així al domini
d’atletes marroquins de les edicions
passades.
Manel Martínez, veí de Ciutat Vella
i que va venir acompanyat per qua-
tre amics seus, va destacar a la fina-
lització de la cursa: “Ha estat im-
pressionant, com sempre. Hem
vingut a gaudir de la festa i a córrer
pels principals carrers de Barcelona,
sense cotxes. Això és un plaer!”.

El clàssic de la Festa
Major de Barcelona,
la Cursa de la Mercè,
va viure la seva edició
més multitudinària,
incrementant com cada
any el nombre d’inscrits

Pol Guillén i Txell Calduch
van adjudicar-se
l’edició 2010

La competició es va celebrar el 19 de setembre.

La Cursa de la Mercè torna a
superar el nombre d’inscrits
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Redacció
Imaginin un carnet que permeti
gaudir d’un fons de milers de lli-
bres, revistes, pel·lícules i CD a
les 200 biblioteques de la provín-
cia de Barcelona. Que permeti
utilitzar-hi Internet, tenir un ser-
vei de lectura a domicili o partici-
par en clubs de lectura, tot gra-
tuïtament. Imaginin un carnet
que també ofereixi descomptes i
promocions als museus, llibre-
ries, cinemes, sales de concert,
teatres, festivals i altres espais
com ara el Zoo de Barcelona.
Aquest carnet és el carnet de Bi-
blioteques de Barcelona.
El document, que és gratuït, es
pot demanar a les biblioteques de

la ciutat o a la pàgina web
www.bcn.cat/biblioteques. Gaire-
bé la meitat dels barcelonins (el
45,8 %, unes 600.000 persones)
ja el tenen. Els seus avantatges
són molts. Hi ha descomptes de
fins al 30% als museus, tarifes
reduïdes als cinemes i als con-
certs (hi ha teatres que ofereixen
descomptes del 50%...).
Els titulars del carnet poden
subscriure’s al butlletí electrònic
mesbiblioteques.com, amb infor-
mació actualitzada de l’oferta
d’activitats a les biblioteques i
dels descomptes puntuals o espe-
cials que ofereixen les entitats
adherides al conveni amb Biblio-
teques de Barcelona.

Més informació:
www.bcn.cat/biblioteques

El carnet cultural de Barcelona

S E R V E I P Ú B L I C
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Quan aquest periodista es diri-
geix a entrevistar el president
d’una entitat més que centenària
com és el centre Sant Pere Apòstol
–fundat l’any 1892–, s’imagina
trobar una persona gran, amb ca-
bells blancs... No són pas aquestes
les característiques d’Eduard
Asensio. Vostè és molt jove!
Bé, tinc 37 anys. Però estic vinculat al
centre des d’en fa quasi vint-i-cinc, des
que anava a l’agrupament escolta
Apel·les Mestres, el qual lamentable-
ment ja no existeix. Des de fa deu anys
sóc membre de la Junta del centre i fa
un any i mig que en sóc el president.
Actualment hi ha un munt de
joves al centre Sant Pere Apòstol.
Sí. Fa uns vint anys vam passar per un
moment crític. La nostra massa social
anava envellint, no hi havia la suficient
regeneració de gent, sobretot de joves,
i hi havia el perill que ens quedéssim
tancats... Però el centre va fer un canvi

de rumb i es va començar a obrir al
barri d’una manera decidida. Gràcies a
la feina de molta gent, avui tornem a
ser una entitat de referència al barri i
al districte. Abans només obríem a les
tardes; ara ho fem matins i tardes, i el
centre és ple de jovent i d’infants, cosa
que ens diu que té futur.
El teatre amateur, que tants bons
professionals ha proporcionat al
país, és una de les principals acti-
vitats del centre Sant Pere Apòs-
tol. Ens en pot fer cinc cèntims?
Tenim una temporada estable de tea-
tre amateur. Durant l’any es represen-
ten unes deu obres diferents, a més
d’Els Pastorets. La temporada passada
hi ha hagut un total de 4.800 especta-
dors.
Quantes persones formen part
del grup de teatre Gespa (Grup
escènic Sant Pere Apòstol)?
Un centenar, comptant-hi actors i tèc-
nics.
Déu n’hi do! I quina obra es re-
presenta aquest mes d’octubre?
Ai… homes!. És un conjunt d’esquet-
xos molt divertits, protagonitzat per
homes i dirigit per tres dones molt

valentes. Es representa els dies 23 i
24 d’octubre.
Quantes entitats tenen la seu al
vostre centre?
Vint-i-cinc. N’hi ha unes quantes de
música –per exemple, l’Associació de
Mestres Directors de Catalunya, que
organitza un cicle de concerts de músi-
ca clàssica al mateix centre–, l’Associa-

ció de Geganters, Diables, Bestiari, Ta-
balers i Grallers del Casc Antic,
associacions excursionistes, Llengua
Nacional... A més de les que s’han creat
al centre mateix, hem anat acollint en-
titats que s’havien anat quedant sense
local.
Quins indrets aprecia del barri,
aquells on acostuma a passejar i a
portar gent que ve de fora?

M’agrada molt la plaça de Sant Pere.
És un racó encantador. També m’a-
grada la placeta Marcús i el mercat de
Santa Caterina. En aquest mercat s’hi
va dur a terme una remodelació molt
ben feta. Precisament davant del
mercat de Santa Caterina s’organit-
zen, durant la Festa Major del barri,
tallers de diables, festes infantils, sar-
danes, etc. Aquest és un dels princi-
pals escenaris de la Festa Major. Es-
tem molt agraïts als veïns, al mercat
de Santa Caterina i als seus comer-
ciants pel suport que donen cada any
a la Festa Major.
El centre Sant Pere Apòstol és un
dels organitzadors de la Festa
Major de Sant Pere, Santa Cate-
rina i la Ribera, oi?
Sí, fem de motor juntament amb l’en-
titat juvenil Joves del Centre. A l’orga-
nització, hi participen moltíssimes
més entitats, però a nosaltres ens ha
tocat de posar totes les idees en comú
i ser l’interlocutor amb les adminis-
tracions per gestionar aquest esdeve-
niment. El proper mes de novembre
ja comencem a trobar-nos per prepa-
rar la Festa Major de l’any vinent.

E N T R E V I S TA Eduard Asensio , pres ident del centre Sant Pere A pòstol

Eduard Asensio té 37 anys i en porta 25 vinculat al centre.

Eduard Asensio és president del centre Sant Pere

Apòstol, entitat que enguany ha estat guardona-

da amb la Medalla d’Honor de Barcelona

“El centre va fer
un canvi de rumb i es
va obrir al barri d’una

manera decidida”

“El centre és ple
d’infants i joves,
cosa que ens diu
que té futur”

Daniel
Romaní


