
Bona part de festes majors de Ciu-
tat Vella, com succeeix en els altres
barris de Barcelona i municipis del
país, es fan a l’estiu. Així, en aques-
ta estació, tenen lloc, per aquest
ordre, les festes majors del Casc
Antic, de Sant Just, de Sant Pere,
del Raval, de Sant Roc, de la Ribera
i de la Barceloneta. Algunes de les
claus de l’èxit d’aquestes festes
majors són l’antelació amb què es
preparen i el fet que bona part de
les activitats són organitzades per
entitats del barri, amb la col·labo-
ració del Districte. Aquest mes de
juliol és el torn de la Festa Major
del Raval, la qual se celebra entre
els dies 15 i 18. El pregó tindrà lloc
el 15 de juliol a les 21 hores a la
plaça dels Àngels.

Temps d’estiu, temps
de festes majors

Hola Estiu arriba a nous
barris de Ciutat Vella

BARRIS

La campanya de
civisme s’amplia aquest
any al Gòtic i al Raval

ACTIVITATS

Desenes de propostes
gratuïtes i per
a tots els públics

FINALITAT

Fomentar l’ús
responsable de
l’espai públic

Pàg. 3

ENTREVISTA Pàg. 8

Elvira Vázquez
Presidenta de la Fundació
El Molino i consellera
delegada d’Ociopuro, SL

“Soy consciente
de lo que significa
El Molino”

BARRIS Pàg. 4

EL Raval Sud
aconsegueix la
Llei de Barris

SERVEI PÚBLIC Pàg. 7

Ja es poden reciclar
les càpsules de cafè
Es poden portar a tots
els Punts Verds

SEGURETAT Pàg. 6

Noves càmeres
de videovigilància
A la Rambla, al Raval
i al Gòtic

Pàg. 5
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Els gegants, un element característic de les festes majors.

POLIESPORTIU Pàg. 7

Els clubs de
Ciutat Vella brillen
Ascensos en futbol,
futbol sala i waterpolo
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EXPOSICIONS

Fins al 27 de juliol
Pintors de la Barceloneta
Centre cívic Barceloneta (c. Conreria, 1-9)
61a mostra col·lectiva de diferents temes i tècniques.

Fins al 27 de juliol
Vista de punto
Centre cívic Barceloneta (c. Conreria, 1-9)
Mosaic de la Barceloneta a vista d’ocell. Exposició a càr-
rec de Mike Swaney, Keis Blobs, A. Pascual i Shot.

A partir del 27 de juliol
Por laberintos
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
(c. Montalegre, 5)
Repàs del concepte i la representació del laberint al
llarg de la història. Diferents autors exposen peces ar-
queològiques, gravats, fotografies, plànols, projeccions
o maquetes, a més de peces creades expressament per
a la mostra.

ACTIVITATS

Dijous 22 de juliol
Carmen Amaya, el granizo sobre
los cristales
Centre cívic Barceloneta (c. Conreria, 1-9)
Canal Mono presenta un cicle de videocreació a càrrec
de David Prats.

Dijous 22 de juliol
Xarxa d’enllaç
amb Palestina
A les 21.30 h. Consell de la Joventut de Barcelona (c. Sant
Oleguer, 10)
Peça documental sobre la música com a arma de solida-
ritat amb Palestina. Activitat inclosa al cicle de cinema
sobre mobilitzacions civils.
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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

Dimarts 27 de juliol
Cuentos
y relatos
A les 19 h. Biblioteca Gòtic-Andreu Nin (La Rambla, 32)
Contes acompanyats de composicions musicals amb
humor, surrealisme i crítica social.

Dijous 29 de juliol
SCI-Catalunya
A les 21.30 h. Consell de la Joventut de Barcelona (c. Sant
Oleguer, 10)
Peça documental sobre el treball de la cultura de la pau.
Activitat inclosa al cicle de cinema sobre mobilitza-
cions civils.

A partir del 3 d’agost
Gandules 2010
D’11 a 20 h de dimarts a diumenge, dijous d’11 a 22 h.
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
(c. Montalegre, 5)
Cicle de cinema d’estiu que incorpora nous materials,
recupera pel·lícules poc vistes o no estrenades i presen-
ta peces de producció pròpia.

Fins a l’1 d’agost
Festival
Grec 2010
A diferents espais de Barcelona
La 34a edició del festival d’enguany programa un total
de 65 espectacles de teatre, música, dansa i circ.
Més informació: www.bcn.cat/grec

INFANTILS

Dimarts 14 de setembre
Les constel·lacions
A les 19 h. Biblioteca Gòtic- Andreu Nin (La Rambla, 32)
Activitat inclosa al programa Lletra petita per a nens i
nenes de 5 a 12 anys.

L A COMUN I TAT ÉS COSA DE TOT S

Respecta el silenci i el descans dels veïns
S’han de respectar les

hores de descans dels
veïns i veïnes. Especial-
ment entre les 22 i les 8 h,
del matí hem de procurar
no fer activitats sorolloses.
Si tenim veïns i veïnes que
treballen de nit, és impor-
tant procurar no fer soroll
durant el dia. Dialogar i
conèixer els nostres veïns i

veïnes pot evitar que sor-
geixin conflictes grans de
petites desavinences i, a
més, ens facilitarà una
bona convivència.
No oblidis avisar i parlar
amb els teus veïns i veïnes
quan hagis de fer una acti-
vitat extraordinària que pu-
gui ocasionar sorolls o
molèsties als altres.
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DanielVenteo

Després de la bona rebuda
de l’edició de l’any passat

a la Barceloneta, la campanya
Hola Estiu estén la seva pro-
gramació a altres barris de
Ciutat Vella. Fins al setembre,
una àmplia oferta d’activitats
fomenta l’ús cívic i responsa-
ble de l’espai públic als barris
del Gòtic, el Raval i la Barcelo-
neta.
En paraules de la regidora del
Districte, Assumpta Escarp,
“els veïns i veïnes són espe-
cialment conscients de la im-

portància que l’ús de l’espai
públic sigui compartit d’una
forma plenament respectuo-
sa. Si alguna cosa ha caracte-
ritzat la vida del barri des de

sempre ha estat precisament
fer dels espais comuns, dels
carrers i de les places, llocs de

trobada i de relació veïnal, fer
que siguin una veritable pro-
longació de casa vostra”.
Aquest és, sens dubte, un dels
objectius de la campanya: el
tractament amable i curós,
domèstic, de l’espai públic.

Barceloneta i més…
Enguany, les activitats per fo-
mentar la convivència a l’espai
públic s’estenen a la resta de
barris del districte. Al Gòtic,
s’hi fan 26 activitats, com ara
a les places George Orwell,
Mercè, Vila de Madrid, Rego-

mir, Sant Just, Traginers, Tea-
tre, Reial i Joaquim Xirau i el
carrer d’Ataülf, amb tallers de
plàstica, mostres fotogràfi-
ques, trobades de pintors, ani-
mació infantil, lectura de re-
lats, classes de capoeira,
espectacles de circ o projec-
cions de curtmetratges. A la
plaça Blanquerna, al Raval,
s’hi proposen activitats de
circ, jocs florals, clown per a
grans i petits, contes i un con-
cert amb l’emblemàtica Ra-
val’s Band. Al llarg dels mesos
de juliol i agost, les activitats
lúdiques també s’escampen
arreu dels espais de la Barcelo-
neta. La biblioteca pública
Barceloneta-La Fraternitat es
converteix, cada dimarts de
juliol, en una gran terrassa de
jocs de taula tradicional i d’es-
tratègia. Pràcticament cada
dia de la resta del mes hi ha
activitats en un espai o un al-
tre. La plaça del Poeta Boscà
acull diverses activitats orga-

nitzades pel centre cívic, com
ara sessions de teatre cabaret
jove amb circ, dansa i accions
diverses (dia 16 de juliol), i
una activitat que sempre té
l’èxit assegurat: cinema a la
fresca, amb la projecció el di-
vendres 23 de juliol de la
comèdia francesa Bienvenidos
al Norte, dirigida per Dany
Boon, i la comèdia dramàtica
indobritànica Slumdog millio-
naire, de Danny Boyle. El parc
de la Barceloneta també és un
altre dels escenaris destacats
de la programació, amb inicia-
tives com ara actuacions de
música al carrer (dia 12 de ju-
liol), taller de creació artística
amb materials reciclats per a
infants i adolescents (dia 19 de
juliol) o l’espectacle de circ amb
projeccions Enfoque aéreo, que
té lloc el dia 27 d’agost.

Més informació:
www.bcn.cat/ciutatvella
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Un dinar popular a la Barceloneta, dins de la campanya Hola Estiu del 2009.

Per segon any consecutiu, el

Districte de Ciutat Vella organitza

un programa d’activitats

especialment ideat per als mesos

d’estiu, amb la reflexió sobre la

convivència i el civisme com a eix

vertebrador de la programació

Barceloneta,Gòtic i Raval, escenaris
de la nova edició d’Hola Estiu

CIUTADANS OPINEN

Leszek Plech
Financer

Qualsevol acte que pro-
mociona la integració
de la gent del barri és
bo i fa que la gent faci
activitats més cíviques.

Conchita Dueñas
Jubilada

Em sembla molt bé que
es potenciï. Abans hi
havia més gent que es
coneixia i hi havia més
convivència.
Actualment ningú no
es coneix i hi ha mala
convivència.

Eusebi Muñoz
Polidor

Tot el que sigui donar
vida al barri donant
alternatives a l’oci
industrial és positiu,
tot i que penso que se
n’hauria de fer més
difusió.

Beatriz López
Mestressa de casa

Està molt bé. A veure si
la gent es comporta de
la manera que s'ha de
comportar, perquè el
barri actualment està
molt malament.

Esperanza Solà
Jubilada

Molt bé. A veure si s'a-
consegueix baixar la
quota d'incivisme, tot i
que a aquestes activi-
tats no acostuma a
venir la gent incívica.

Pere Ayala
Operari de vaixell

Tot el que es faci pel
civisme ho trobo bé,
encara que sigui perquè
la gent es conegui i s'ho
passi bé.

Què p en s a d e l a c ampany a p e r p o t e n c i a r e l c i v i sme Ho l a E s t i u ?

Totes les activitats
de la programació
són gratuïtes i per a
tots els públics
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BARR I S

DanielVenteo

Les actuacions al Raval
Sud suposaran una in-

versió total de 15 milions
d’euros al barri. La Generali-
tat aporta el 50% del cost to-
tal del projecte, mentre que
l'Ajuntament es farà càrrec
de l'altra meitat. La proposta
d'actuació presentada per
l'Ajuntament de Barcelona
preveu vuit àmbits d'inter-
venció diferents, dins dels
quals es desenvoluparan 36
línies de treball entre actua-
cions físiques i programes
socials. El projecte inclou l'à-
rea delimitada pel carrer
Hospital Nord, la Rambla a
l'est, la ronda de Sant Pau i el
Paral·lel oest i l'edifici histò-
ric de les Drassanes al sud.
En paraules de l’alcalde, Jor-

di Hereu, la concessió d’a-
quests ajuts a "una zona tan
especial com és el Raval Sud
serà de vital importància per
impulsar la millora d'aquest

barri i capgirar determinats
usos socials que en aquests
moments s'hi estan donant".
Entres les actuacions pre-
vistes hi ha la millora de
l'espai públic i dotació d'es-
pais verds, la rehabilitació i
equipament dels elements

col·lectius dels edificis, la
provisió d'equipaments per a
l'ús col·lectiu, la incorporació
de les tecnologies de la infor-
mació en els edificis, el fo-
ment de la sostenibilitat del
desenvolupament urbà o
programes de millora social,
urbanística i econòmica del
barri, a més d'actuacions
d'accessibilitat i de supressió
de barreres arquitectòniques,
entre d'altres. També es pre-
veuen algunes de les remo-
delacions dels carrers del Ra-
val Sud al voltant d'Arc del
Teatre, dels carrers Riereta i
Lleialtat, de les places del Pe-
dró i Blanquerna, i dels en-
torns de Sant Pau del
Camp. Entre els equipa-
ments col·lectius que es mi-
lloraran, hi ha el CEIP Dras-
sanes, el centre cívic i Can
Xatarra. Un altre aspecte
destacat seran els ajuts per
afrontar obres de rehabilita-
ció en edificis privats a través
d'un programamés específic.

La Llei de Barris suposarà una inversió de 15 milions d’euros al Raval Sud.

Ajuntament i
Generalitat
inverteixen 15
milions d’euros en
36 línies de treball
al Raval Sud

La rehabilitació integral del Raval Sud és
un dels 29 projectes de tot el país que
rebran ajuts de la setena convocatòria de la
Llei de Barris atorgada per la Generalitat.

Raval Sud aconsegueix l’ajut de
la Llei de Barris de la Generalitat

L’avinguda Paral·lel al voltant de 1905, on els teatres,
les terrasses dels cafès i la indústria marcaven el seu
ritme. (Foto: Autor desconegut, Arxiu Fotogràfic de
Barcelona).

El Paral·lel (I)
El Paral·lel, obert com a carrer fa poc més d’un segle
–el 8 d’octubre de 1894–, ha estat durant molts anys
un important punt d’atracció tant de la societat bar-
celonina com dels passavolants.
Aquesta avinguda, que es va obrir i urbanitzar entre
les Drassanes Reials de Barcelona i el que és avui la
plaça Espanya, rebé el nom del Paral·lel –segons
consta en el nomenclàtor barceloní– pel fet que el
seu traçat coincideix amb el d’un paral·lel terrestre: el
paral·lel 41º22'34'', nord. Quant a la seva urbanitza-
ció, una part d’aquesta avinguda entre les drassanes i
la ronda Sant Pau resseguia la traça de l’antiga mura-
lla enderrocada gairebé tota pocs anys abans.
Aquest carrer marcava també el límit entre el Poble
Sec, a la banda de muntanya, i el que era la Ciutat Ve-
lla i la part nova, l’Eixample, a la banda del pla. Pel
que fa al seu nom, en una primera època, del 1874 al
1894, s’anomenà avinguda del Marquès del Duero.
Instaurada la República, li canviaren el nom pel de
Francesc Layret, advocat i polític assassinat a la por-
ta de casa seva per uns pistolers el 1920. Acabada la
Guerra Civil, el 1939 les autoritats franquistes deci-
diren tornar-li el nom de Marquès del Duero i, arri-
bada la democràcia , es va recuperar el nom de
Paral·lel, que és com se l’ha conegut sempre popular-
ment, tot i els canvis polítics.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’ArxiuMunicipal del Districte, 93 443 22 65

J. M. ContelÀLBUM HISTÒRIC

Ensenyen a fer puntes de coixí.

L’ambient i la decoració del local donen fe
de l’antiguitat del negoci. La Casa Olive-

ras és un establiment de puntes de coixí únic
a la nostra ciutat. La van obrir l’any 1885 i ja
hi han passat quatre generacions familiars.
Ara hi és la Rosa Gallifa, besnéta dels funda-
dors. A Casa Oliveras, hi trobarem una gran
varietat de patrons i d’accessoris, com els boi-
xets i els fils, per fer-se les peces un mateix. Si
no ens hi veiem amb cor, els podem encarre-
gar els treballs. També ensenyen a fer puntes
de coixí. Les classes són de grups reduïts i s’a-

drecen a tothom, tant a gent que no en sap
com a gent que vol perfeccionar el seu nivell,
ja que el guiatge és del tot personalitzat. Te-
nen clientela de tot arreu i bona part són per-
sones que van aprendre a fer-ne de petites i
ara tenen més temps per dedicar-s’hi. Tot i
això, la Rosa comenta que també hi ha molta
gent jove, fins i tot nois.

Casa Oliveras
C. Dagueria, 11
Telèfon: 93 315 19 05

E L TAULE L L

L’antiga casa de puntes de coixí

Joan Anton Font
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NOT ÍC I E Sf
Els escolars del Raval fan teatre musical
Un total de 275 escolars del Raval van participar a la
cloenda de la quarta edició del projecte “Tots parlem
català fent unmusical”, que es va fer al Teatre Com-
tal el dia 7 de juny. El projecte, l’impulsa l’Escola de
Música JPC amb el suport del Departament d’Educa-
ció de la Generalitat, el Consorci d’Educació i el Dis-
tricte de Ciutat Vella. Enguany hi han pres part 900
alumnes de set escoles del Raval.

Festa i teatre nou al Paral·lel
El Paral·lel va vestir-se de festa el 12 de juny per pre-
sentar-se com un dels centres culturals i artístics de
Barcelona. L’avinguda es va omplir d’activitats i els
teatres van treure la seva programació al carrer. El
Paral·lel està recuperant les seves sales. El 20 de se-
tembre, s’inaugurarà l’Artèria Paral·lel, antic Gran
Teatro Español i Studio 54, que tornarà a escena amb
Nit de Sant Joan, de Dagoll Dagom.

Placa en record de “La Solidaridad”
A la plaça Bonsuccés, s’hi ha instal·lat una placa per
recordar el lloc on, entre el 1889 i el 1895, hi va ha-
ver la redacció del diari reformista filipí La Solidari-
dad, el qual va contribuir a la independència de Fili-
pines. L’heroi nacional filipí José Rizal va escriure
des d’aquesta redacció. La placa es va descobrir el 13
de juny, amb l’objectiu d’estrènyer els vincles que
Barcelona comparteix amb la comunitat filipina.

El Born serà una plaça oberta al públic
El futur centre cultural del Born obrirà el 2012 i serà
un espai obert al públic, una peça urbana que es
podrà travessar. Després d’un any de treballs a l’edi-
fici, Jordi Martí, delegat de Cultura de l’Ajuntament,
ha explicat que el centre tindrà una zona oberta i
transitable, la qual conviurà amb el jaciment arque-
ològic de la Barcelona del 1700 i les activitats de l’es-
pai, com ara exposicions i rutes pel jaciment.

Nous Consells de Barri a Ciutat Vella
Alexandra Rubio

La primera quinzena de
juny van constituir-se tres

Consells de Barri del districte
que encara no ho havien fet.
La regidora del Districte, As-
sumpta Escarp, que els va pre-
sidir, va presentar un informe
sobre l’estat en qüestió de
cada barri. El primer dels con-
sells celebrats va ser el de Ra-
val, el dia 3 de juny al Centre
d'Estudis i de Recursos Cultu-
rals (c. Montalegre, 7). La regi-

dora va fer especial esment de
la candidatura del Raval Sud al
Pla de Barris. El 9 de juny es
va constituir el Consell de Bar-
ri del Gòtic, al centre cívic del
Pati Llimona (c. Regomir, 3).
La regidora va exposar temes
d’actuació a l’entorn del nucli
vell de la ciutat, com per
exemple l’aplicació del Pla
d’Estiu per garantir la con-
vivència a l’espai públic o el
treball a l’entorn del Pla d’U-
sos i dels apartaments turís-

tics. L’últim consell a consti-
tuir-se va ser el de la Barcelo-
neta, el dia 14 de juny. Escarp
va explicar les accions de segu-
retat i prevenció previstes per
als propers mesos, com també
les ajudes al Pla Comunitari,
entre d’altres. Totes les ses-
sions van comptar amb un alt
nivell de participació d’entitats
de comerciants i veïns i veïnes
del districte, que van voler
compartir les seves necessitats
i inquietuds amb la regidora.

Sessió constitutiva del Consell de Barri de la Barceloneta.

Daniel Romaní

L’estiu és temps de lleure,
de passejar i de gaudir

de les activitats a l’aire lliure.
Per això, la major part de fes-
tes majors tenen lloc en
aquesta època. Les de Ciutat
Vella no en són una excepció.
L’intens cicle de festes majors
al Districte ja ha començat
amb la del Casc Antic, la de
Sant Just i la de Sant Pere, les
quals van tenir lloc al juny (la
de Sant Pere fins al principi de
juliol), i aquest mes de juliol
continua amb la del Raval
–que se celebra entre els dies
15 i 18–; continuarà amb la de
Sant Roc –del 12 al 16 d’a-
gost–, amb la de la Ribera –del
16 al 19 de setembre– i aca-
barà amb la de la Barceloneta
–del 27 de setembre al 4 d’oc-
tubre. Les dues festes majors
que se celebren en altres èpo-
ques són la de Sant Josep
Oriol –la qual enguany ha tin-
gut lloc del 19 al 21 de març– i
la d’El Roser –que tindrà lloc
de l’1 al 7 d’octubre. Una de les
claus de l’èxit de totes aques-
tes festes majors és que bona
part de les activitats són idea-
des i organitzades per entitats
del barri, amb la col·laboració

del Districte de Ciutat Vella.
Així, per exemple, la Festa Ma-
jor del Raval, que se celebra
aquest mes de juliol, és orga-
nitzada per una coordinadora
que aglutina una seixantena
d’entitats, que hi treballen des
del mes de febrer.
Pel que fa a la Festa Major del
Raval del 2010, una de les no-
vetats és que s’hi han afegit
dos carrers on se celebraran

actes. Són el carrer Sant Cli-
ment i la plaça Josep Maria
Folch i Torres. Anb aquests, ja
són 17 els carrers que partici-
pen a la festa. D’altra banda,
els espais que acolliran més
propostes són la plaça dels
Àngels –rovell de l’ou de la
festa, on l’Associació de Veïns
del Raval organitza les seves

activitats, com ara el sopar de
Festa Major– i la rambla del
Raval. En aquest darrer espai
tindrà lloc la desena edició del
festival de músiques del món
La Alegría del Barrio (dissab-
te 17 de juliol a la nit). I és
que la música serà, també
aquest any, especialment pro-
tagonista a la Festa Major del
Raval. Hi haurà concerts de la
Raval’s Band, de rumba, jazz,
rock, música celta… També
s’han programat nombroses
activitats per a infants i de
cultura popular (gegants, cas-
tellers, bastoners...). Hi haurà
jornada de portes obertes a
l’Escola de Puntaires de Bar-
celona els dies 16, 17 i 18, i al
Complex Esportiu Municipal
Can Ricart el dia 17. Enguany
a la Festa Major del Raval no
hi haurà un pregoner, sinó
uns quants. Seran nens i ne-
nes del carrer Guifré. El pregó
es pronunciarà el 15 de juliol
a les 21 hores a la plaça dels
Àngels.

La major part de
festes majors de
Ciutat Vella tenen
lloc a l’estiu. El fet
que bona part
dels actes són
organitzats per
entitats de cada
barri és una de les
claus del seu èxit

Concert a la plaça dels Àngels, durant una Festa Major del Raval.

La FestaMajor del
Raval d’aquest any
se celebra del 15 al
18 de juliol

Temps d’estiu, temps de
festesmajors a Ciutat Vella



Daniel Romaní

La seguretat a l’espai públic és una
de les principals prioritats de l’A-

juntament. Per tal que els conflictes i
els delictes a Ciutat Vella –un distric-
te molt concorregut, de veïns, barce-
lonins i turistes– siguin els mínims i
es compti amb tots els instruments a

l’abast per actuar-hi, l’Ajuntament hi
està instal·lant 16 noves càmeres de
videovigilància, que estaran en fun-
cionament aquest estiu. Els llocs on
s’ha projectat instal·lar aquestes cà-
meres són els següents: set càmeres a
la Rambla, de les quals una a la ram-
bla de Canaletes a la confluència amb

el carrer Pelai i amb la plaça Catalu-
nya, una altra a la plaça del portal de
la Pau, dues al pla de la Boqueria i
tres a la plaça del Teatre; pel que fa a
la zona del Raval i del Gòtic, el carrer
Robador, cantonada carrer Hospital,
tindrà tres dispositius de videovi-
gilància; tres més estaran al carrer
Ferran, a la cantonada amb el carrer
Rauric, i tres més al carrer Avinyó, a
la cantonada amb el carrer Comtessa
de Sobradiel.
La petició d’instal·lació de càmeres de
videovigilància es va trametre al juliol
del 2009 a la Comissió de Control
dels Dispositius de Videovigilància de
Catalunya, que és l’òrgan que atorga
les autoritzacions d’instal·lació.
Aquesta comissió va concedir-ne el
permís d’instal·lació a l’Ajuntament,
tot subratllant que aquestes càmeres
són un servei de vigilància preventiva
i permanent que permeten l’optimit-
zació dels recursos humans, l’actuació
de forma dissuasiva en la comissió
d’actes delictius, proporcionen sensa-
ció de seguretat als usuaris de la via
pública i permeten detectar aglome-
racions i persones que hagin pogut
cometre actes il·lícits i facilitar-ne la
identificació.

Càmeres de videovigilància a
la Rambla,al Raval i al Gòtic

S EGUR ETAT

Una de les noves camères instal·lades al carrer Ferran.
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GRUPS MUNICIPALS

Els Consells de
Barri van néixer
amb la voluntat
d’aprofundir més
en la democràcia

participativa veïnal a fi de
tractar els temes propers a la
gent des d’una perspectiva
més local, atenent sobretot les
particularitats de cadascun
dels setanta tres barris de Bar-
celona. Amb la constitució del
Consell de Barri de la Barcelo-
neta, el passat 14 d’abril, tots
quatre barris de Ciutat Vella
tenen ja el seu propi Consell
de Barri. La Comissió de Se-
guiment, formada per entitats
de diversos sectors, veïns indi-
viduals i Consellers adscrits
dels diferents partits de go-
vern i de l’oposició, farà un
treball previ per establir l’ordre
del dia dels consells, en un es-
pai de diàleg més intens per-
què puguem atendre les neces-
sitats dels veïns i veïnes de
manera més directa i eficaç.
Estic convençuda que aquest
nou espai de diàleg ens aju-
darà a treballar de manera
conjunta per establir les qües-
tions més prioritàries dels
nostre barris.

Constrituïts els
quatre Consells de
Barri a Ciutat Vella
PSC. Assumpta Escarp

Amb la calor, els
barris de Ciutat
Vella tornen a ser
notícia. Ara és el
torn, gens nou,

de la inseguretat als nostres
carrers i places. Com a ciutada-
na que estima el districte no
vull caure en la temptació de
col·laborar a estigmatitzar-lo,
no vull que ens deixem dir que
a Ciutat Vella no s’hi pot viure,
que no s’hi pot passejar, que no
s’hi pot anar a comprar perquè
si ho fas seràs assaltat a cada
cantonada. Que no vulgui in-
cendiar el discurs no vol dir que
no cregui que a Ciutat Vella s’hi
han de fer moltes coses. S’hi ha
de treballar molt i s’hi ha de
creure. Des de CiU ho tenim
clar, i per aquest motiu no defa-
llim a l’hora de demanar més
cossos de seguretat, més proxi-
mitat, més recursos, una gestió
diferent, un compromís de ciu-
tat i, sobretot, una voluntat cla-
ra d’intervenció. Tenim orde-
nances prou resolutives. El que
hem de fer és exigir als respon-
sables que les apliquin. CiU ho
farem. A la vostra disposició:
mhomsm@bcn.cat

Podem tenir una
Ciutat Vella segura!

CiU.MercèHoms

El alcalde se ha
obsesionado en
los últimos meses
con dos propues-
tas estrella: la

consulta sobre la Diagonal y los
Juegos Olímpicos de Invierno
del 2022, propuestas que se es-
trellan contra la realidad. Bar-
celona necesita cambiar las
prioridades de Hereu. Las mías
son las políticas sociales, la in-
migración y luchar contra la
crisis y la delincuencia. Ciutat
Vella ha patit la desestabilitat
de tenir tres regidors de Distric-
te en unmes. Després de la di-
missió d’Itziar González, va ser
substituïda per CarlesMartí, el
qual va deixar el càrrec per la
crisi de la Diagonal i darrere seu
va assumir la regidoria As-
sumpta Escarp. Aquests canvis
improvisats demostren el poc
compromís i la incapacitat del
governmunicipal per afrontar
els problemes del districte. La
lluita contra la constant sensa-
ció d’inseguretat, la prostitució,
la venda d’alcohol al carrer o la
mendicitat organitzada han de
ser les prioritats de la nova regi-
dora per tal de tornar a Ciutat
Vella la dignitat que mereix.

Prioridades
equivocadas

PPC. Alberto Villagrasa

Aquest mandat
hem impulsat un
dels projectes
més ambiciosos
en política juve-

nil: el desplegament d’un pla
que farà que, l’any 2015, s’hagi
passat de 18 a 50 equipaments
per a la gent jove: punts d’infor-
mació, casals, serveis especialit-
zats en habitatge, treball, asso-
ciacionisme... A Ciutat Vella
hem ampliat el Centre d’Infor-
mació i Assessorament per a
Joves del carrer Sant Oleguer
que, juntament amb la resta
d’equipaments juvenils, ofereix
durant l’estiu un ampli ventall
d’activitats per a tots els gustos.
Concerts, exposicions, tallers,
cinema a la fresca..., unmunt
d’opcions, totes gratuïtes, per
gaudir d’un estiu que arriba en
un context econòmic que tam-
bé està castigant amb força la
gent jove, directament afectada
per l’atur i la precarietat que
s’estenen en temps de crisi. A
Barcelona, hi estem fent front,
també amb programes especí-
fics per a joves com l’Activa’t
per l’ocupació o els tallers de
formació i de recerca de feina.

Lleure i suport per
a la gent jove

ICV-EUiA. Ricard Gomà

Des d’Esquerra in-
sistim en el paper
fonamental que té
la inspecció per
garantir la discipli-

na urbanística i de l’espai públic,
de la pública concurrència i fer
efectiu el principi d’autoritat pú-
blica per part de l’Ajuntament de
Barcelona. La situació dels
equips d’inspecció avui a Ciutat
Vella no garanteix una normali-
tat en el servei i la situació co-
mença a sermolt preocupant.
L’equip ordinari està sotamí-
nims,molts dies només cobert
per una sola persona. També hi
ha un endarreriment de trami-
tació dels expedients, alguns
dels quals es remunten amolts
anys endarrere. I per intentar
posar al dia la situació s’ha creat
un equip especial d’inspecció.
Cal augmentar el nombre d’ins-
pectors al Districte per evitar
que, novament, s’acumulinmés
expedients i, sobretot, situa-
cions demanipulació o del seu
ús fraudulent. Però aquest aug-
ment no es pot fer a base de per-
sonal extern, tal com es pretén:
elsmembres del cos d’inspecció,
en tant que valedors de l’autori-
tat, han de ser funcionaris.

Millorem la inspecció
a Ciutat Vella

ERC. RicardMartínez

La Setmana Tràgica
Llibre que s’afegeix al conjunt
d’activitats que s’han organitzat
a la ciutat amb motiu del cente-
nari, el juliol del 2009, de la Set-
mana Tràgica, també coneguda
com a gloriosa, roja o sagnant.
Aplega vuit articles des de la
perspectiva de l’antropologia,
l’arquitectura o la història.

Tràgica, roja i gloriosa:
una setmana de 1909
Autors: José Álvarez Junco
i altres
Edita: Ajuntament de Barcelona
i Arxiu Nacional de Catalunya
PVP: 15 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

Barcelona té sang

Enguany, Barcelona és capital mundial
dels donants de sang. Per això, s'ha
engegat el web Barcelonatesang.com, on
trobareu continguts que demostren que,
realment, Barcelona té sang. A banda de
conèixer de més a prop el fet de donar
sang, podeu participar en concursos i
trobar informació sobre cinema, televi-
sió, literatura, gastronomia...
www.barcelonatesang.com

Web del Grec

Si no us voleu perdre ni un detall del
Festival Grec, entreu al seu web. Hi tro-
bareu tota la informació sobre els espec-
tacles programats, com també horaris i
venda d'entrades. A més, també disposa
d'un apartat de notícies per conèixer de
primera mà la informació relacionada
amb el festival.
www.bcn.cat/grec

wPOL I E SPORT IU

Pere S.Paredes

El Club Futbol Barceloneta, el
Club Futbol Sala Nou de la Ram-

bla i el Club Natació Atlètic-Barcelo-
neta han pujat de categoria en les se-
ves respectives lligues i fan que la
temporada 2009-2010 sigui una de
les millors per al districte de Ciutat
Vella. El Club Natació Atlètic-Barcelo-
neta es va coronar, el dissabte 29 de
maig, amb el seu cinquè títol conse-
cutiu de campió de lliga de la divisió
d’honor de waterpolo, a la final dels
play-off disputada contra el Club Na-
tació Terrassa.

A més a més, aquest club de Ciutat
Vella ha culminat una brillant tempo-
rada en aconseguir tots els títols dis-
putats: Copa Catalunya, Supercopa
d’Espanya, Copa del Rei i Lliga Nacio-
nal. Per la seva part, el CFS Nou de la

Rambla, fundat el 2005, ha aconse-
guit només en cinc anys de vida pujar
de Tercera Divisió a Preferent, ja que
en aquesta temporada 2009-2010
s’ha proclamat campió de Primera
Divisió i la pròxima jugarà a Prefe-
rent. Una progressió que es resumeix
en la victòria en tres lligues i haver
aconseguit quatre ascensos. Acom-
panyant aquesta gran temporada, el
Club de Futbol Barceloneta ha acon-
seguit pujar de Primera Territorial a
Preferent, amb una gran temporada
on s’ha mantingut als llocs capdavan-
ters de la classificació, ja que n’ha es-
tat líder 26 de les 36 jornades dispu-

tades. Malgrat un final de competició
molt disputat, on lluitava amb dos
equips més per l’ascens, el dia 30 de
maig va obtenir, al camp del Sant
Just, el punt necessari per aconseguir
l’ascens de categoria.

Més informació:
CNAtlètic-Barceloneta
PlaçaMar, s/n
Tel. 93 221 00 10
CF Baceloneta c/Doctor Aiguader 1
Tel. 93 221 25 09
CFSNou de la Rambla
C/ Nou de la Rambla, 14
Tel. 617 82 84 37

Ciutat Vella ha viscut una
temporada molt bona,
amb resultats brillants
d’equips del districte

Els equips, en els seus
respectius esports, han
aconseguit una gran
temporada

Els Club Natació Atlètic-Barceloneta, de nou campió de lliga de waterpolo.

Els clubs de Ciutat Vella brillen
en futbol, futbol sala iwaterpolo
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Sonia Doctor
Tots els Punts Verds de Barcelona
ja recullen les càpsules de cafè
monodosi que es consumeixen a
les cases de la ciutat. Fins ara,
aquestes càpsules no es podien
tractar ni abocar com un envàs al
contenidor groc perquè s’hi com-
binaven dos residus –metall i
matèria orgànica– amb cadenes
de reciclatge diferents.
Gràcies a una maquinària específi-
ca que permet separar la càpsula
del marro del cafè, es podrà reci-
clar, d'una banda, l'alumini i el
plàstic dels envasos; i de l'altra, les
restes de cafè, que serviran per
elaborar compost d'alta qualitat

per a usos agrícoles. Aquest siste-
ma dóna resposta a l’augment
progressiu del consum d’aquest
producte a les llars de la ciutat i
permetrà estalviar un 95% d'ener-
gia per a la producció de l'alumini,
un metall reciclable al 100% que
manté íntegres les seves propie-
tats i, per tant, la seva vida útil.
Els barcelonins i barcelonines es
podran adreçar tant als sis punts
de zona, com als 18 de barri i als
vuit Punts Verds mòbils.
Aviat, tots els Punts Verds de la
ciutat també incorporaran la re-
collida i posterior reciclatge del
plàstic dur, com cadires, taules i
mobiliari de jardí.

Ja es poden reciclar les càpsules
de cafèmonodosi als Punts Verds

S ERVE I PÚBL IC
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Parli’m d’Ociopuro.
Es una sociedad mercantil que es la ac-
tual propietaria de ElMolino.
Quanhi va entrar?
Hace doce años, cuando los empresa-
rios rusos que lo arrendaron contacta-
ron conmigo. Ellos vinieron a buscarme
como empresaria para que les desarro-
llara el proyecto de viabilidad y el plan
estratégico demodelo de negocio.
Llavors?
Entré adquiriendo una parte minorita-
ria del contrato de arrendamiento y de
la opción de compra y asumiendo la
responsabilidad de desarrollar el plan
estratégico.
I els resultats?
La primera conclusión fue que tenía-
mos que ejecutar la opción de compra.
La segunda, que teníamos que contra-
tar a un equipo profesional para que
asumiera el Project Management de la
obra. Y la tercera, que la recuperación
de El Molino era un tema vinculado a la
ciudad, y que era imprescindible y nece-

sario plantear al Ayuntamiento la pro-
puesta y viabilidad de un plan especial
de este espacio catalogado, mítico y tan
singular. Y en este punto constatamos
que los empresarios rusos no estaban
en condiciones de poder realizar la in-
versión necesaria y la gestión.
Una situació difícil, oi?
La pregunta era: ¿me quedo o no me
quedo? Entonces me vi en la necesidad
de abandonar o buscar la solución, bus-
car socios, contratar a los profesionales
necesarios… En estos momentos hay
diez equipos de profesionales de prime-
ra línea trabajando desde hace años,
que se han ido incorporando paulatina-
mente.
Ara en quina situació es troba?
Ahora estoy liderando tres grandes re-
tos: primero, crear un grupo solvente
que pueda desarrollar el proyecto; se-
gundo, contratar a los profesionales
adecuados y mantener una estrecha co-
laboración con los organismos, y terce-
ro, un reto que considero muy impor-
tante, que es el entorno en el que está
El Molino: el barrio por un lado, todo el
asociacionismo y ver de qué forma El
Molino puede beneficiar a este barrio y
a su entorno.

Per què el barri?
A través de los diferentes proyectos
en los que hemos trabajado, siempre
buscábamos un valor añadido, porque
soy consciente de lo que significa El
Molino emocional y socialmente y
que puede ser la palanca que active la
zona, el barrio y el entorno, el “mo-
tor”, y con todo esto empecé a pensar
en crear una fundación.

Una fundació...?
Una empresa privada no puede hacer
demotor social, sino que ha de cuidar el
negocio. Pero sí puede y debe, por res-
ponsabilidad empresarial, crear una
fundación que sea el catalizador de las
necesidades del barrio y una forma de
hacer evidente todos los valores que
existen en él.
I ...?
Este es el motivo por el que nace la

FEM (Fundación El Molino), la pata
non-profit, que es la responsabilidad so-
cial de la empresa y que tiene diez pa-
tas: Fem Paral·lel, Fem Comerç, Esport,
Cultura, Empresa, Innovació, Especta-
cle, Empresa, Salut, Oficis i Ciutat.
Quins projectes té la FEM?
La FEM firmó el 10 de marzo de 2009
un convenio con el Ayuntamiento para
impulsar un plan estratégico en los tres
distritos que confluyen en la avenida:
Sants-Montjuïc, Eixample y Ciutat Ve-
lla. En estos momentos se está traba-
jando en el desarrollo de un plan estra-
tégico, una medida de gobierno que se
aprobó en el pleno del 23 de diciembre
de 2009 y en la que participan el Ayun-
tamiento con cuatro departamentos,
los tres distritos citados, dos asociacio-
nes de cada distrito y nosotros, la FEM.
I el resultat de tot això?
Se verán las necesidades para el nuevo
plan de usos: nuevos formatos de nego-
cios, nuevos equipamientos, etc. Y, per-
sonalmente, espero encontrar una es-
pecial colaboración con el sector de los
teatros, hostelería, restauración y dife-
rentes organismos y entidades que tie-
nen que ver con la economía empresa-
rial, con la sociedad y con la cultura.

ENTR EV I S TA Elvira Vázquez, presidenta de la Fundació El Molino i consellera delegada d’Ociopuro, SL

Elvira Vázquez a la seva oficina d’Ociopuro.

Elvira Vázquez va entrar en el projecte

d’El Molino gairebé per casualitat.Dotze anys

després, és la líder del projecte que permetrà

obrir de nou l’emblemàtic teatre.Això també

comportarà unamillora en els barris del voltant

impulsada per FEM (la Fundació d’El Molino)

“La recuperación de
El Molino era un tema
vinculado a la ciudad”

Josep Maria
Contel

“Soy consciente
de lo que significa
El Molino”


