
El Ple de l’Ajuntament de Barcelona
va aprovar definitivament, el 23 de
juliol, el Pla d’establiments de pública
concurrència, hoteleria i altres activi-
tats de Ciutat Vella, conegut més po-
pularment com Pla d’usos, que en-
trarà en vigor l’1 de novembre de
2010. El Pla d’usos és un pla urbanís-
tic elaborat per garantir la mixtura
d’usos a Ciutat Vella, donar resposta
a les necessitats de convivència veï-
nal i potenciar el sector econòmic.
“Som davant d’un instrument es-
tratègic, fruit d’un treball ampli i par-
ticipatiu que va liderar amb gran en-
cert Itziar González, i que formula
valors profunds i polítics sobre Ciu-
tat Vella i Barcelona”, va explicar la
regidora del Districte, Assumpta Es-
carp, al Plemunicipal.

Llum verd al Pla
d’usos de Ciutat Vella

APARCAMENT

És la primera fase de
les obres de creació
de la nova plaça

INICI

Les obres
comencen el dia
10 de setembre

PRESSUPOST

Les obres es duen
a terme amb
24,5 milions d’euros
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Mohammed Chaib
President d’Ibn Batuta
i diputat al Parlament

“Tots els joves han
de tenir les mateixes
oportunitats, es diguin
Jordi o Hassan”
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Assumpta Escarp
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Nou curs esportiu
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Reparar per no
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ENTITATS Pàg. 6
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A la Rambla conviuen el comerç, la restauració, l’oferta cultural i el turisme.

Enmarxa les obres de
la plaça de la Gardunya
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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

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

Procura que el teu animal de
companyia nomolesti ni embruti

Tingues cura del teu
animal domèstic i pro-

cura que sempre faci les
necessitats en els llocs in-
dicats i no deixis de reco-
llir-ne els excrements. És
important que mantinguis
el teu animal de compa-
nyia en bones condicions i

vigilis que no destorbi la
resta de veïns, especial-
ment en les hores de des-
cans. Si t’has d’absentar de
casa un temps considera-
ble, pren les mesures ne-
cessàries perquè el teu ani-
mal no causi molèsties als
altres.

ACTIVITATS

Del 27 de setembre al 4 d’octubre
Festa Major de la Barceloneta
Més informació: www.bcn.cat/ciutatvella

De l’1 al 10 d’octubre
Festa Major del Roser
Més informació: www.bcn.cat/ciutatvella

A partir del 8 d’octubre
Nits de dansa
Centre cívic Drassanes (c. Nou de la Rambla, 43).
Mostra de diversos espectacles de dansa.

Dissabte 16 d’octubre
Nit de tango
A les 20 h. Centre cívic Barceloneta (c. Conreria, 1-9).
Espectacle de 30minuts seguit de l’actuacióMilonga,
a càrrec de TangoNeta.

MÚSICA

Tots els dijous de cada mes
Jam de contact i improvisació
De 16 a 19.30 h. Centre cívic Barceloneta
(c. Conreria, 1).
Concert de jazz improvisat.

Divendres 1 d’octubre
Concert de l’Olla Exprés
21 h. Centre cívic Convent de Sant Agustí
(c. Comerç. 36).
Música experimental que dóna a conèixer nous gèneres
i estils de joves artistes.

Dissabte 2 d’octubre
Concert de la Raval’s Band
A les 12 h. Plaça Blanquerna
Concert a càrrec de l’Escola deMúsics de Barcelona.

TEATRE

Del 16 de setembre al 3 d’octubre
Novecento, d’Alessandro Baricco
Al teatre del Raval (c. Sant Antoni Abat, 12).
Espectacle teatral a càrrec de la companyia CorCia teatre.
Més informació: www.teatredelraval.com

Dies 17 i 18 de setembre
De película
A les 21 h. Almazen (c. Guifré, 9 baixos).
Espectacle de teatre inclòs al cicle Very Important
Women i creat per la companyia Oihulari Klown.
Preu: de 8 a 10 euros.Més informació: www.almazen.net

INFANTILS

Dimarts 14 de setembre
Les constel·lacions
A les 18 h. Plaça del Teatre
Nens i nenes aprendran nocions sobre astrologia.
Organitzat pel centre cívic Pati Llimona.

EXPOSICIONS

Del 16 de setembre al 15 d’octubre
Barcelona Residents
Centre cívic Barceloneta (c. Conreria, 1-9).
VII edició d’aquesta exposició d’arts visuals.

Del 4 al 16 d’octubre
Luis Luchi, 10 anys
Centre cívic Pati Llimona (c. Regomir, 3).
Mostra fotogràfica, il·lustracions i manuscrits de les
poesies de Luis Luchi, poeta argentí.

A partir del 7 d’octubre
Hypersuper
Centre cívic Pati Llimona (c. Regomir, 3).
Mostra fotogràfica a càrrec de Sergi Fernández Bosch.
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DanielVenteo

Situada entre el mercat de
la Boqueria, l'antic Hospi-

tal de la Santa Creu i els car-
rers del Carme i de l’Hospital,
la plaça de la Gardunya és l’úl-
tim gran espai del Raval que
resta per transformar en el
marc del procés de revitalitza-
ció que ha viscut Ciutat Vella
d’ençà del restabliment de l’A-
juntament democràtic.
Les obres que ara comencen
són les de soterrament i am-
pliació de l’aparcament i l’àrea
logística de l’emblemàtic mer-
cat de la Boqueria. El nou

aparcament comptarà amb
tres plantes soterrades i re-
soldrà amb molta discreció les
rampes d’accés i sortida, les
quals quedaran integrades en

els edificis de nova construc-
ció del perímetre de la plaça.
La rampa d’entrada estarà en
el nou edifici d’habitatges i

s’hi accedirà pel carrer Floris-
tes de la Rambla a l’alçada dels
jardins del Doctor Fleming. La
rampa de sortida se situarà
sota del nou edifici de l’Escola
Massana i dirigirà els vehicles
cap al carrer Hospital.
La primera planta soterrada
de l'aparcament estarà reser-
vada per a les tasques de lo-
gística del mercat, com ara
àrea de càrrega i descàrrega,
recollida d’escombraries i
nous magatzems. D’aquesta
manera, desapareixeran els
camions, els vehicles de mer-
caderies i els contenidors de

compactació de residus ac-
tualment en superfície. Les al-
tres dues plantes acolliran l’a-
parcament de vehicles. A la
segona planta soterrada hi
haurà 217 places i, a la terce-
ra, 221. El total de places d’ús
públic del nou aparcament
serà, per tant, de 438.
Al costat de muntanya de la
plaça, el projecte preveu la
construcció de 64 habitatges,
dels quals un 78% seran de

protecció oficial, mentre que
la resta seran de preu lliure.
Els habitatges públics es desti-
naran tant al reallotjament
dels residents en finques afec-
tades com a nous veïns i veï-
nes. Alhora, els baixos es des-
tinaran a locals comercials. Al
costat de mar de la nova Gar-
dunya, s’hi construirà un edi-
fici singular destinat a ser la
nova seu de l’Escola Massana,
dedicada a l’art i el disseny.

3Setembre 2010

Vista actual de la plaça de la Gardunya.

El dia 10 de setembre comença

la construcció del nou

aparcament subterrani de la

plaça Gardunya, i deixa de donar

servei l’aparcament actual

Comencen les obres de l’aparcament
soterrat de la plaça Gardunya

CIUTADANS OPINEN

Agustín Souto
Peixater

Està bé, ja que donarà
més bona imatge per al
barri la plaça sense
cotxes. Per a nosaltres,
els del mercat, ens
anirà molt bé.

Laura Arroyo
Venedora d'envasos
per a alimentació

Em sembla bé.
Segurament farà que la
gent del mercat pugui
aparcar millor i no tin-
gui tanta dificultat.

Juan Arturo
Artista

Me parece interesante.
Los espacios en el
Raval están muy satu-
rados y pienso que este
espacio será un buen
sitio para disfrutar del
sol y la tranquilidad.

Àlex Lora
Realitzador
i professor

Si ho fan, serà per
millorar. A mi, perso-
nalment, m'agrada
l'encant que té de con-
gestió, però segurament
per al mercat anirà
molt millor.

Maite Cals
Atenció al client

Com a projecte, sembla
molt bo. Tot això de l’a-
glomeració dels cotxes,
camions i escombraries
actualment és un
desastre. Com a veïna i
usuària de la Boqueria,
m’anirà molt bé.

Maica Olmo
Empresària

El projecte em sembla
molt bé, actualment la
situació és molt dolen-
ta. Ara bé, amb la crisi
no sé si es podran aca-
bar les obres. Si les
deixen a mitges serà
un desastre per al petit
comerç.

Qu i n a é s l a s e va op i n i ó s ob r e e l p r o j e c t e d e r e f o rma de l a p l a ç a d e l a G a r dunya ?

La previsió és que
l’aparcament entri
en funcionament 29
mesos després de
l’inici de les obres

ALT ERNAT I V E S A L’ APARCAMENTA

Mentre l’aparcament de la plaça Gardunya estigui fora

de servei per les obres, la millor manera de desplaçar-se

per la zona és utilitzant el servei públic:

• Metro: parada Catalunya (L1 i L3) i parada Liceu (L3)

• Bus: línies 14,59,91 i 120

• Aparcaments a la zona:

Plaça Bonsuccés, 7,

Carrer Pintor Fortuny,17

Carrer dels Àngels, 1

Rambla Sant Josep,88

Carrer Hospital, 25

Carrer Junta de Comerç, 13

Carrer Sant Rafael, 15
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PL E DEL D I S T R ICT E

T.Gutiérrez

La regidora Assumpta
Escarp va destacar, en

el seu primer Ple com a
nova regidora del Districte
–el passat 8 de juliol–, el
seu compromís amb Ciutat
Vella i va prometre dedicar
tots els seus esforços a
aquest Districte. En el seu
primer Plenari, la regidora
va fer un repàs de les prin-
cipals actuacions que s’han
dut o s’estan duent a terme
i va destacar l’operació estiu
a Ciutat Vella, que té per
objectiu evitar el mal ús de
l’espai públic, reduir els so-
rolls i l’oci nocturn, espe-
cialment durant aquests
mesos. Escarp també va re-
cordar algunes de les actua-
cions que s’han fet a la
Rambla: en primer lloc, ja
s’hi ha engegat la reconver-
sió de les parades d’animals,
les quals passaran a ser bo-

tigues de regals de qualitat o
gelateries i s’espera que a la
tardor ja estiguin totes re-
convertides; en segon lloc,
s’hi han instal·lat set noves
càmeres de seguretat per
millorar la vigilància. La re-
gidora va presentar un in-
forme sobre la situació dels
habitatges d’ús turístic

(HUT) amb llicència segons
el qual actualment hi ha
616 HUT a Ciutat Vella. Els
habitatges estan concen-
trats en primer lloc al Gòtic,
on n’hi ha 191, seguit del
Raval, on n’hi ha 178, i Sant
Pere, Santa Caterina i la Ri-

bera, on n’hi ha 178, i, final-
ment, la Barceloneta on n’hi
ha 69. D’altra banda, el Ple-
nari va aprovar per unani-
mitat la modificació del Pla
Especial del Liceu, que té
per objectiu la remodelació
de la part alta del teatre per
tal de guanyar 400 m2 qua-
drats per als serveis tècnics,
artístics i de magatzem.
També es va aprovar per
unanimitat la promoció
d’habitatges per a la gent
gran del carrer Reina Amà-
lia, 31. El Plenari va aprovar
la proposta de presentar a
les Medalles d’Honor 2010
el Centre Sant Pere Apòstol,
i Emili Cota, del barri de Ri-
bera. D’altra banda, es va in-
formar, amb els vots a favor
de PSC i ICV-EUiA, sobre el
Pla especial d’establiments
de concurrència pública, ho-
teleria i altres serveis, i la re-
gidora va explicar que és
previst que el nou pla d’usos
entri en vigor el dia 1 de no-
vembre de l’any en curs.

Un moment del Plenari, el passat 8 de juliol.

El Ple va aprovar,
per unanimitat,
la remodelació i
l’ampliació d’una
part del Liceu

La nova regidora del Districte va prometre
dedicar tots els seus esforços a CiutatVella

La regidora Assumpta Escarpmostra
el seu compromís amb Ciutat Vella

L’avinguda Paral·lel amb el teatre Arnau. (Foto: Autor
desconegut. Arxiu Fotogràfic de Barcelona).

El Paral·lel (i II)
Parlar de la història del Paral·lel és parlar, també, de di-
versió, sexe, alcohol i espectacles. Per tots aquests mo-
tius, en un moment donat van batejar aquest carrer com
el Montmartre barceloní. El Paral·lel d’avui és lluny d’a-
quella avinguda de les primeres dècades del segle XX en la
qual es barrejaven els obrers, els burgesos, els mariners
arribats de tot arreu, els anarquistes i, per descomptat,
les forces de seguretat: guàrdies civils, policies de paisà...
A l’ombra d’aquest carrer, es va obrir una quantitat im-
portant de teatres: Olímpia, Talia, Nou, Còmic, Bata-
clan, Pompeya, El Molino, Arnau, Apolo, Victòria, Con-
dal, Espanyol, etc., a més de cafès com l’Español, el
Sevilla o el Rosales. Eren temps de molt moviment, en
els quals encara no hi havia ni la televisió ni el cotxe. La
vida era més dura que avui, i al Paral·lel s’hi podia trobar
una mica de disbauxa.
El primer enemic dels teatres va ser el cinema, i en aques-
ta avinguda se n’obriren uns quants i alguns teatres foren
reconvertits en sales de cinema. Una de les més impor-
tants segurament va ser el teatre Nou, el qual es va con-
vertir en el primer cinerama que hi va haver a Barcelona, o
el Regio Palace, una sala de cinema pensada per atraure un
públic molt nombrós, però amb el pas del anys el cinema
també va anar desapareixent, com també ho feren les
atraccions Apolo, un lloc d’esbarjo que va sucumbir davant
d’altres espectacles de la modernitat. Segurament aquelles
atraccions estaven passades de moda, però eren elements
històrics d’un temps i d’una manera de viure que es per-
dran en el record dels barcelonins que les van viure.

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

Cánovas va obrir l’any 1945.

La joieria-rellotgeria Cánovas és un dels es-
tabliments més arrelats al barri mariner de

la Barceloneta. Ja hi han passat fins a tres Al-
fons, el nom que comparteixen les tres genera-
cions familiars. Abans d’obrir la botiga el
1945, l’avi ja havia tingut un petit quiosc de
joieria-rellotgeria al mateix carrer de la Maqui-
nista. El 1970, va entrar a treballar-hi el seu
fill i recentment s’hi ha sumat el nét. Venen
joies i de rellotges i disposen de taller propi on
fan reparacions. Tenen una gran varietat de
joies, en or, argent i acer inoxidable, i no no-

més per a la dona, també per a l’home. Quant
als rellotges, n’hi ha de paret i de polsera, de lí-
nia clàssica o esportiva. Asseguren que als
clients els agrada tenir-ne un per a cada oca-
sió. Hi trobem objectes per a regal, com pla-
ques, marcs per a fotos, figures, copes, entre
d’altres detalls, i també fan compravenda d’or.

Joieria-rellotgeria Cánovas
C. Maquinista, 16
Telèfon: 93 221 75 13

E L TAULE L L

Marcant el temps a la Barceloneta

Joan Anton Font
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NOT ÍC I E Sf
El Pati Llimona torna a obrir l’octubre
El centre cívic Pati Llimona (Regomir, 3) tornarà a
obrir el dilluns 4 d’octubre. Ha estat tancat provisio-
nalment aquest estiu per obres d’ampliació que per-
metran incorporar al centre cívic un edifici del carrer
Regomir, 7-9. L’obra també recuperarà un nou tram
de muralla romana i una part de les termes romanes
de l’antiga Barcino. Té un pressupost de 5,9 milions
d’euros i finalitzarà l’estiu del 2011.

Reconversió de les parades de la Rambla
La reconversió de les parades d’ocellaires de la Ram-
bla per vendre productes de qualitat i amb denomi-
nació d’origen finalitzarà aquesta tardor. La primera
parada que s’ha transformat ha estat Coques de Bar-
celona (a la foto), que va iniciar la seva activitat co-
mercial com a punt de venda de dolços artesans el 5
de juliol. Les noves parades venen des d’objectes de
regal fins a entrades per a museus i espectacles.

La Barceloneta, de FestaMajor
Loles León presentarà i Bibiana Fernández llegirà el
pregó de la Festa Major de la Barceloneta, el 27 de
setembre, a la plaça de la Barceloneta (20 h). La pro-
gramació de festes durarà fins al 4 d’octubre. El dia
29, Sant Miquel, patró del barri, es podrà navegar a
bord del pailebot Santa Eulàlia (inscripcions al 93
221 03 48). El 30, es projectarà un documental sobre
el bombardeig de l’Escola del Mar.

La Rambla celebra les Festes del Roser
La Rambla celebra la seva Festa Major amb les Fes-
tes del Roser, de l’1 al 5 d’octubre. Federico Mayor
Zaragoza farà el pregó del dia 1 davant de la porta
principal del Palau de la Virreina (19 h). Després hi
haurà cercavila, xocolatada i el sopar de ramblistes.
El 2 d’octubre, una big-band oferirà un concert a la
plaça Reial.

El Gòtic guanya espai per als ciutadans amb una nova plaça
SoniaDoctor

La reforma de la plaça Isidre
Nonell i el carrer Capellans

i la creació d’un nou espai cívic
en una zona actualment domi-
nada per les motos són tres
de les actuacions previstes
per a l’últim trimestre de
l’any que permetran guanyar
nous espais a Ciutat Vella.
La nova plaça, que s’obre al
carrer Duran i Bas, al costat
de la plaça dels Peixos, deixarà
de ser un gran aparcament de

motos per convertir-se en un
nou espai cívic, encara sense
nom, amb una zona de jocs
infantils, millor enllumenat i
un espai enjardinat.
Les obres, que es duran a ter-
me a la tardor, permetran
també deixar al descobert
l’antiga cota de sortida d’un
dels dos aqüeductes romans
que portaven aigua a la Barce-
lona romana, que ha aparegut
gràcies a l ’enderrocament
d’un dels edificis veïns.

Fins al desembre, també es re-
formarà la plaça Isidre Nonell,
que ha patit un important des-
gast en els darrers anys a causa
de la força de les arrels dels ar-
bres i l’ocupació de l’espai per
part de les motos. Així, es con-
dicionarà l’asfalt perquè els ar-
bres nomalmetin el paviment i
es milloraran també la il·lumi-
nació i les zones enjardinades.
També es reformarà el carrer
Capellans, entre la plaça Pi i
Sunyer i al carrer Sagristans.

Espai on es crearà la nova plaça, al costat del carrer Duran i Bas.

Redacció

El Pla especial d’establi-
ments de pública con-

currència, hoteleria i altres ac-
tivitats de Ciutat Vella, més
conegut com a Pla d’usos, en-
trarà en vigor el novembre
després d’haver estat aprovat
pel Ple de l’Ajuntament el 23
de juliol. El Pla, com va aclarir
aquell mateix dia la regidora
Assumpta Escarp, no és un
document de restricció o reor-
denació d’establiments, sinó
un instrument urbanístic de
caràcter estratègic, on el go-
vern municipal formula els
valors que defineixen el model
urbà –com a espai on con-
viuen persones i activitats,
amb necessitats ben diverses–
de Ciutat Vella i, per extensió,
de tot Barcelona.
“Ciutat Vella és el cor de la ciu-
tat. Hauríem pogut deixar que
la lògica del mercat marqués

la pauta, i no ha estat així. Vo-
lem evitar la depredació de
l’espai públic. Deixar-lo al
mercat és convertir-lo en un
parc temàtic. I aquest no és el
nostre model”, va explicar Es-
carp durant la presentació del
Pla d’usos al Plenari.
El nou pla és el resultat d’un
treball participatiu, imprescin-
dible perquè calia donar res-
posta a demandes sovint con-
traposades, les dels residents i
les de les activitats, però que
ha permès trobar punts d’a-
cord importants.
Els objectius del Pla són ga-
rantir la mixtura d’activitats,
tenir cura de les necessitats de
convivència i potenciar l’acti-
vitat econòmica al districte.
Regula, per exemple, super-
mercats i autoserveis per evi-
tar la seva concentració a de-
terminades zones, com també
la de discoteques i sales de

ball. També restringeix l’ober-
tura de nous hotels i referma
la voluntat municipal de con-
centrar els habitatges d’ús tu-
rístic en edificis sense ús resi-
dencial. Aquestes mesures
busquen l’equilibri d’usos a
tots els barris i la disminució
de les molèsties a causa del
soroll, operacions de neteja o
mobilitat que provoquen
aquestes activitats.

A www.bcn.cat/ciutatvella, el
web de Ciutat Vella, s’hi podrà
consultar tota la informació
sobre amb el Pla d’usos. Tam-
bé es crea l’Oficina de l’empre-
nedoria de Ciutat Vella al con-
vent de Sant Agustí, que
ofereix informació i assessora-
ment sobre el Pla d’usos en
matèria de sol·licitud o trasllat
de llicències.

El Pla d’usos de Ciutat Vella assegurarà la
mixtura d’activitats, tindrà cura de les
necessitats de la convivència i potenciarà
el sector econòmic

Carrer Sant Pere més Alt, al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera.

”Volem evitar la
depredació de
l’espai públic”,
afirma Assumpta
Escarp

El Pla d’usos de Ciutat Vella
entrarà en vigor l’1 de novembre



T.Gutiérrez

Ibn Batuta està de celebració: en-guany fa 15 anys que un grup de jo-
ves marroquins van decidir fundar una
associació per ajudar tots els nouvin-
guts que arribaven a Barcelona a inte-
grar-se millor en aquesta societat. Han
passat 15 anys, s’ha fet molta feina i la
fesomia de la ciutat ha canviat molt.

Ara Ibn Batuta ja no treballa tant en la
gestió de l’arribada, com feia al princi-
pi, i es dedica a potenciar la convivèn-
cia amb una extensa sèrie de progra-
mes. L’associació s’ha fet gran: avui en
dia tenen més de 40 persones treba-
llant-hi, més de 6.000 socis i uns 300
voluntaris. Un dels projectes que estan
gestionant actualment, i que han

reprès fa uns mesos després d’una atu-
rada, és el Banc del temps. Es tracta
d’una iniciativa impulsada per l’Ajunta-
ment de Barcelona que es basa en l’in-
tercanvi d’experiències i coneixements i
que l’entitat gestiona des de 2004. Els
socis ofereixen serveis tan amplis com
cuidar nens, acompanyar al metge, fer
la manicura, planxar, ensenyar a nave-
gar per Internet o cuidar un gos, i es
creen parelles en què cadascú aporta
temps amb allò que millor sap fer. La
secretaria del Banc és qui gestiona la
llista de socis i sap què ofereix i dema-
na cadascú. La gran diversitat cultural
del barri del Raval fa que aquests inter-
canvis de temps que gestiona Ibn Batu-
ta siguin molt enriquidors per als seus
participants, ja que es converteixen en
una suma de cultures. I és que la finali-
tat del Banc del temps és fomentar la
coneixença, la confiança i la solidaritat
entre les persones que conformen una
comunitat mitjançant l’intercanvi de
serveis.

Més informació:
Ibn Batuta
C. Sant Pau 82
Tel: 93 329 60 54
bancdeltempsdelraval@ravalnet.org

ENT I TAT S

Un intercanvi lingüístic: ella li ensenya català i ell àrab.
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El nou Pla d’usos
de Ciutat Vella
aprovat pel Ple-
nari de l’Ajunta-
ment de Barcelo-

na el 23 de juliol és un
instrument estratègic per al
Districte. Primer, perquè marca
una direcció política clara, que
és garantir l’equilibri d’usos al
centre de la ciutat. Segon, per
la seva elaboració. Aquest pla
modifica l’anterior de l’any
2005, que preveia la seva revi-
sió al cap de 4 anys. El conjunt
de noves necessitats ha fet que
s’elabori un pla d’usos nou,
amb noves eines i mecanismes
de control i distribució, i comp-
tant amb la participació de la
ciutadania, necessària per arri-
bar a consensos davant deman-
des, en alguns casos, contrapo-
sades. Tercer, per com es
gestionarà, elaborant un cens
d’activitats i posant al servei de
la ciutadania un espai web amb
tota la informació del Pla d’U-
sos, un manual operatiu i una
Oficina d’orientació. I és que hi
ha una voluntat inequívoca de
fer de la transparència una de
les senyes d’identitat de la ges-
tió d’aquest pla.

Unnou Pla d’usos
per a Ciutat Vella

PSC. Assumpta Escarp

S’acosten dies
feixucs. Ara, a la
tardor, les elec-
cions al Parla-
ment de Catalu-

nya. A la primavera, les
municipals. A Ciutat Vella no
ens podem permetre el luxe
que ens gestioni l’agenda el
pim-pam-pum de la campanya
electoral. Ciutat Vella és l’ull
de l’huracà, no perquè siguem
els més guapos, que sí que ho
som, sinó perquè a Ciutat Ve-
lla passen massa coses i té
massa coses i no podem per-
dre ni un segon de la seva exi-
gent gestió quotidiana. A Ciu-
tat Vella li convé només una
cosa: acció! És per això que
continuem treballant per fer
barris de veïns i veïnes. Que
vol dir: seguiment del projecte
de la plaça dels Peixos; netedat
i dignitat per a la Barceloneta,
les seves platges i el seu inte-
rior; el projecte veïnal per a la
plaça Vila de Madrid; la bona
marxa del Pla de barris de Ra-
val Sud; el tancament del mer-
cat de la Boqueria; saber què
passa amb la Rambla; el ba-
luard de Migdia... A la vostra
disposició: mhomsm@bcn.cat

Ciutat Vella,
l’ull de l’huracà

CiU. Mercè Homs

Que los alumnos
del CEIPMedi-
terránea lleven
tres años en ba-
rracones es algo

impensable en una ciudad
como Barcelona. El AMPA y la
dirección del colegio están ha-
ciendo un gran esfuerzo para
mantener las actividades esco-
lares al máximo rendimiento a
pesar de la falta de espacio.
Gracias a una iniciativa del Par-
tido Popular se ha conseguido
que, hasta el inicio de las obras
del nuevo centro, se utilice el
solar donde se emplazará el
edificio para actividades escola-
res y extraescolares y para ello
se adecúe este espacio. Desde
el PP lucharemos para que el
centro se levante lo antes posi-
ble y los escolares vuelvan a las
aulas. Las pretensiones de He-
reu de ser el alcalde de la Dia-
gonal o de los Juegos Olímpi-
cos de Invierno le han hecho
perder la confianza de los bar-
celoneses. Desde el PP encabe-
zaremos el nuevo impulso que
necesita Barcelona, luchando
contra la crisis y la delincuen-
cia, y mejorando las políticas
sociales y de inmigración.

Unnuevo impulso para
Barcelona

PPC. Alberto Villagrasa

A l’inici del man-
dat, des d’ICV-
EUiA vam situar
entre les priori-
tats del govern

impulsar un Pla estratègic de
turisme que analitzés la situa-
ció i perspectives del sector,
considerant la capacitat d’aco-
llida de la ciutat i els mecanis-
mes que cal impulsar per
reduir-ne l’impacte i redistri-
buir-ne els beneficis. Celebrem
que aquesta idea finalment s’o-
bri camí en cercles que fins ara
hi eren refractaris, i que la pos-
sibilitat d’establir una taxa que
gravi el turisme per revertir so-
bre la ciutat –una proposta que
ICV-EUiA ha defensat sempre–
sigui avui un instrument sobre
la taula de debat. Barcelona ha
de superar el model de creixe-
ment il·limitat i apostar per un
turisme de qualitat –que no
vol dir d’elit– que es reparteixi
millor pel territori. En aquesta
línia s’emmarca també el nou
Pla d’usos de Ciutat Vella, que
impedeix crear noves places
hoteleres al districte i n’afavo-
reix la reubicació per protegir
de la saturació barris com el
Gòtic o el Raval.

Benvinguda la taxa
turística

ICV-EUiA. Ricard Gomà

Per fi tenim un
nou Pla d’usos
aprovat a Ciutat
Vella. Des d’ERC
li hem volgut do-

nar suport perquè implica fer
més moderna, efectiva i ente-
nedora la normativa dels esta-
bliments de pública concurrèn-
cia i activitat hotelera. S’hi han
incorporat les nostres aporta-
cions en relació amb els habi-
tatges d’ús turístic, per con-
solidar el treball realitzat,
impedir-ne el creixement i es-
tablir una normativa aclaridora
que haurà de venir de la mà de
la Generalitat o bé haurà de fer
el mateix Ajuntament. També
hem incorporat limitacions al
creixement de més hotels, així
com la desprogramació de dos
grans hotels previstos (a més
del Palau de la Música). Però
per fer creïble el Pla d’usos i
viable des del punt de vista de
la seva aplicació hi ha d’haver
un bon canal d’informació i do-
tar de més recursos d’inspecció
el Districte, millorar els itinera-
ris dels expedients i establir
sistemes de control per evitar
possibles errades (volgudes o
no) del sistema.

Més Pla d’usos,
menys hotels

ERC. Ricard Martínez

Visitar i conèixer
la ciutat ambmetro
Guia de la ciutat organitzada a
partir de les línies de metro. Lí-
nia a línia, parada a parada, l’au-
tora explica d’on ve el nom de
cada parada, fa cinc cèntims del
seu entorn i ens presenta els
llocs d’interès, fa propostes de
llocs a visitar o recomana bars i
restaurants on prendre un re-
fresc o anar-hi a menjar.

Barcelona metro a metro
Autora: Marta TorresMuñoz
Edita: Ajuntament de Barcelona,
TMB i Editorial Alrevés
PVP: 20 euros

LLIBRES

Ibn Batuta fa 15 anys i reprèn
el projecte del Banc del temps
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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

Portal Sèrie BCN

Sèrie BCN és un portal dirigit als joves
de la ciutat de Barcelona on es recullen
diferents propostes culturals sobre músi-
ca, cinema, art, vida urbana o solidaritat.
www.seriebcn.cat

Xarxes socials al web de Ciutat Vella

El web de Ciutat Vella ofereix la possibi-
litat de connectar-se a xarxes socials
com ara Twitter, Facebook o Flickr.
També ha incorporat una nova eina de la
web 2.0, Netvibes, que permet accedir a
la informació d’associacions, institu-
cions, mitjans de comunicació o entitats
de Ciutat Vella sense haver de fer múlti-
ples navegacions. El web té una nova
distribució de continguts i una oferta
d’imatge més àmplia.
www.bcn.cat/ciutatvella

wPOL I E SPORT IU

Pere S.Paredes

Aquest setembre, tots els veïns
de Ciutat Vella que vulguin

practicar algun esport podran tor-
nar a posar-se en marxa, en una
nova temporada, gràcies a la gran
oferta d’activitats que els ofereixen
les diferents instal·lacions esporti-
ves i de lleure del districte.
Així, activitats relacionades amb
l’aigua, com el waterpolo, l’aigua-
gim, l’aiguastep, la natació, o d’al-
tres com el tai-txi, el ioga, el Pilates,
el frontó, el manteniment del cos,
les diferents modalitats de balls, les
diferents activitats dirigides, arts
marcials, l’aeròbic, el ciclisme indo-
or, la gimnàstica, el bàsquet, etc.,
són a punt per rebre les persones
que vulguin practicar alguna d’a-
questes activitats esportives i de
benestar o d’altres.
Alhora, tots els usuaris també po-
den fer ús de les zones dedicades al

relax, amb diferents serveis com la
sauna, els jacuzzis, els banys de va-
por i les zones d’hidromassatges, i
de tots els serveis mèdics per por-

tar un bon control sobre la seva ac-
tivitat esportiva i física.
Des d’aquest mes, es poden formalit-
zar les inscripcions per començar les

activitats esportives al principi d’oc-
tubre a instal·lacions com: el CEM
Sant Sebastià, CEM Can Ricart, CEM
Marítim, CEM Frontó Colom i el
CEMParc de la Ciutadella.
En tots aquests centres municipals,
els usuaris hi trobaran un ampli
ventall de possibilitats horàries per
poder practicar les seves activitats
preferides, així com una gran varie-
tat de preus molt accessibles d’a-
cord amb les seves possibilitats.

Més informació:
www.bcn.cat/esports

Tots els poliesportius
municipals del districte
ja són a punt i ofereixen
a tots els amants de
l’esport la possibilitat
de practicar un munt
d’activitats

Els centres esportius
municipals ofereixen
una variada oferta
d’horaris i preus

Activitat aquàtica al complex esportiu Ciutadella.

Les instal·lacions esportives
a punt per al nou curs
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F.E.
De vegades, tot i que no volem
llençar un objecte (mobles, elec-
trodomèstics, bicicletes...), no sa-
bem com reparar-lo i tampoc no
volem gastar gaires diners perquè
ho faci un altre. Perquè aquesta si-
tuació no acabi sempre amb un re-
sidu més al contenidor, la cam-
panya “Millor que nou! 100% vell”
posa en marxa el projecte “Repa-
rat, millor que nou”, que ofereix
assessorament gratuït sobre tècni-
ques de reparació. L’assessora-
ment es fa al carrer Floridablanca,
132, de dilluns a divendres de 10 a
14 h i de 16 a 21 h, i dissabtes de
10 a 14 h. També hi ha tallers so-
bre manteniment de bicicletes,
bricolatge o reconversió de roba.

El benefici és doble: es produeixen
menys residus i es guanya en auto-
nomia econòmica i personal.
“Millor que nou!” també ha estre-
nat un web nou amb un disseny
que facilita la recerca de tallers de
reparació i botigues de segonamà
a Barcelona. A l’agenda, hi figuren
les convocatòries dels mercats
d’intercanvi, de segonamà i les ac-
tivitats de la campanya, com ara la
R-Festa, que es fa el 26 de setem-
bre, de 10 a 14 h, a l’avinguda
Mistral. Hi haurà unmercat d’in-
tercanvi amb Xarxantoni.

Més informació:
T. 935 069 566
millorquenou@amb.cat
www.millorquenou.cat

Reparar per no produirmés residus
S ERVE I PÚBL IC
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Com valora els 15 anys d’Ibn
Batuta?
En fem una valoració extremadament
positiva, estem molt contents i satis-
fets. Aquell grup de dotze persones d’o-
rigen marroquí que vam muntar l’enti-
tat l’any 1994 mai hauríem pensat que
arribaríem a ser el que som: una asso-
ciació que el 2009 va atendre, només a
Barcelona, 11.000 persones. Tenim
seus a Madrid, València, Sant Boi, Llei-
da…N’estemmolt orgullosos, sí.
En temps de crisi, Ibn Batuta
és més vital quemai?
La veritat és que sí. A Ibn Batuta hem
passat per tres etapes: la d’ajuda a la
regularització, la d’interculturalitat i
ara estem a l’etapa de les necessitats
socials causades per la crisi. Ajudem la
gent que s’ha quedat sense feina o té
problemes d’habitatge.
Quin és el perfil de l’usuari de l’as-
sociació? Al principi era una asso-
ciació dirigida només al col·lectiu
magribí, oi?

Sí, Ibn Batuta quan va néixer, al seu
primer local al carrer Balmes, era una
associació dirigida a marroquins.
Quan ens vam traslladar al carrer
Sant Pau, al Raval, va començar a
arribar gent d’altres orígens, que eren
veïns del barri. En aquell moment ens
vam plantejar què havia de ser la nos-
tra associació i vam veure molt clar
que havíem d’atendre qualsevol per-
sona que truqués a la nostra porta,
sense preguntar-li d’on venia. Així, va
entrar molta gent del col·lectiu pakis-
tanès, subsaharià, fins i tot llatinoa-
mericà, ja que en aquell moment no
hi havia associacions de llatinoameri-
cans com n’hi ha ara.
Per què aquest nom per a
l’associació?
Ibn Batuta és el Marco Polo del món
àrab. Era un viatger del segle XIV que
es va caracteritzar per una ment molt
oberta: allà on arribava trobava sem-
pre cultures diferents i sempre volia
integrar-se, conèixer.
Ara la clau de la seva feina deu
ser el treball amb les segones ge-
neracions.
Sí. Són la nostra prioritat. Ja no són
immigrants, perquè han nascut a Ca-

talunya o van arribar aquí molt pe-
tits. Hem de treballar amb aquest
gruix de joves, perquè puguin dir “jo
sóc català i sóc marroquí” sense cap
problema. Per aconseguir això, hem
de fer que el seu nom i el seu origen

no marquin el seu futur, que se sen-
tin integrats i tinguin les mateixes
oportunitats, amb independència que
es diguin Jordi, Hassan o Moham-
med, i que el seu camí laboral no esti-
gui marcat per això. L’educació és fo-
namental per aconseguir-ho; és
evident que no tothom anirà a la uni-
versitat, però és molt important que
estudiïn tant com puguin, els nois i
sobretot les noies.
Què feu des de l’asssociació quan
hi ha problemes d’encaix entre la
nova realitat i la realitat que te-

nen moltes dones immigrants,
molt més restrictiva?
Intentem treballar sempre des del co-
neixement, intentem veure quin és el
camí millor per a cada persona.
Creiem molt en la pedagogia, en l’ex-
plicació de les coses als pares i hem fet
moltes mediacions amb les famílies
per aconseguir que les noies acabessin
els estudis i han funcionat. Mai deixa-
rem que ningú tregui a les noies la
possibilitat d’acabar els estudis, i
menys si s’esgrimeixen motius religio-
sos. No hi ha cap passatge de l’Alcorà
en què es digui que l’ensenyament és
per als homes i no per a les dones. Ac-
tualment tenim un espai dona dins de
l’associació que treballa molt per a la
inserció laboral, el coneixement de la
llengua, i l’alfabetització.
Al Raval, que concentra molta im-
migració, hi ha una sèrie de veïns
que han acceptat bé els nouvin-
guts i d’altres que no. Què els di-
ríeu,a aquests últims?
Jo puc entendre que al principi pu-
guis tenir recels cap al nou veí, però jo
crec que això s’acaba aviat i al Raval
s’ha demostrat. És un gran espai de
convivència.

ENTR EV I S TA Mohammed Chaib , pres ident d ’ Ibn Batuta i d iputat a l Par lament

“Mai deixarem que ningú tregui a les noies la possibilitat d’estudiar”, assegura.

És president d’Ibn Batuta,una de les entitats més

emblemàtiques del Raval, i diputat al Parlament.

Marroquí de naixement, l’any 1994 va fundar

aquesta associació per ajudar els immigrants

a integrar-se millor a la societat

“El Raval és un gran
espai de convivència.
És un barri que sempre
ha acollit gent nova”

“Tots els joves han
de tenir lesmateixes
oportunitats, es diguin
Jordi o Hassan”

Thais
Gutiérrez


