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Ciutat Vella completa el
seu mapa de biblioteques
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La Biblioteca
Gòtic-Andreu Nin
acaba d’obrir les portes

La Biblioteca
Sant Pau-Santa Creu
ha estat renovada

El districte compta
amb una biblioteca
per a cada barri

Ramon Lamazares
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Revetlla
de Sant Joan

Els Jocs Florals premien els
millors treballs escolars

Com prevenir
els accidents
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Assumpta Escarp
assumeix la Regidoria
de Ciutat Vella

L’acte es va celebrar el 10 de maig al Palau de la Música.

El bon nivell literari dels alumnes
del districte es va posar de manifest en l’acte d’entrega dels XXIII
Jocs Florals Escolars de Ciutat Vella. Durant l’acte, celebrat el 10 de
maig al Palau de la Música, es van
lliurar els guardons en prosa i en
poesia de les categories compreses
entre la Secundària postobligatòria i el primer cicle de Primària. El
jurat va voler reconèixer la qualitat
dels treballs presentats amb la
concessió de diversos accèssits.
Guardonats i finalistes van ser obsequiats amb un llibre de Maite
Carranza, un diploma acreditatiu,
una flor i una recopilació de les
obres guanyadores de l’any passat.
Durant l’acte, es van projectar tres
curtmetratges fets per escolars.
Pàg. 5
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INFOÚTIL

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
Francesca Bonnemaison
Sant Pere Més Baix, 7.
Biblioteca
Sant Pau i Santa Creu
Hospital, 56.
Biblioteca
Barceloneta-La Fraternitat
Comte Santa Clara, 8-10.
Sala de lectura infantil
Àngel Baixeras
Salvador Aulet, 1.

93 225 35 74

93 221 79 45

93 310 39 00

93 319 01 64

Fins al 25 de juny

Impressions
Centre cívic Barceloneta (c. Conreria, 1-9)
Mostra gravats de Maria Pujol.

Dijous 17 de juny

Roba estesa
A les 18 h. Biblioteca Francesca Bonnemaison (c. Sant Pere
Més Baix, 7)
Activitat dins del cicle Lletra petita, inclosa al programa Petit format.

Fins al 26 de juny

Antiherois
Centre cívic Drassanes (c. Nou de la Rambla, 43)
Exposició fotogràfica a càrrec de Lina Gorbaneva.
A partir del 6 de juliol

Dissabte 19 de juny

Gohan

I Trobada de Swing

Centre cívic Convent de Sant Agustí (c. Comerç, 35)
Exposició de pintura.

26a Nit del foc

Divendres 18 de juny

Centre cívic Barceloneta (c. Conreria, 1-9)
Espectacle de foc que commemora la revetlla de Sant
Joan.

Festa de la música

93 441 58 42

93 256 33 00
93 319 63 34
93 319 01 64

A les 18 h. Centre cívic Convent de Sant Agustí (c. Comerç, 36)
Dies 10 i 11 de juliol

93 256 47 20

Dissabte 26 de juny

Fast Forward: Emergents de Japó

25a gran trobada
d’havaneres

CCCB (c. Montalegre, 5)
Festival de música del Japó que presenten conjuntament el CCCB i el festival Grec. Preus: de 6 a 18 €.

Moll de la Barceloneta (pg. Joan de Borbó)
Acte organitzat pel centre cívic Barceloneta (c. Conreria, 1-9).

DAN SA

A partir de l’1 de juliol

Del 2 al 4 de juliol

93 441 69 05

Llimonades

Dies de dansa 2010

93 329 86 02

Al centre cívic Pati Llimona (c. Regomir, 3)
Festival d’estiu amb mostres, exposicions, cinema...

CCCB (c. Montalegre, 5).
Festival Internacional de Dansa en paisatges urbans.

93 343 56 40
93 343 54 55

L A C O M U N I TAT É S C O S A DE T O T S

93 443 22 65

112
061
091
080

SALUT

www.farmaciesdeguardia.com

Centre cívic Convent de Sant Agustí (c. Comerç, 35)
Mostra dels artistes del taller de gravat Artcontraprova.

MÚSIC A

SERVEIS URGENTS

FARMÀCIES

Carpeta de gravats idea

A les 18 h. Biblioteca Barceloneta-La Fraternitat (c. Comte
Santa Clara, 8-10)
Activitat dins del cicle Lletra petita, inclosa al programa Enreda’t amb l’acció.

Dimecres 23 de juny

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

CAP Barceloneta
Pg. Marítim, 25.
CAP Casc Antic
Rec Comtal, 24.
CAP Gòtic
Ptge. de la Pau, 1.
CAP Doctor Lluís Sayé
Torres i Amat, 8.
CAP Drassanes
Av. Drassanes, 17-21.
Dispensari Perecamps (24 h)
Av. Drassanes, 13-15.
Hospital del Mar
Pg. Marítim, 25-29.

A partir del 22 de juny

Què són els sentiments?

De 18 a 20 h. Parc de la Barceloneta. Acte organitzat pel
centre cívic Barceloneta (c. Conreria, 1-9)

SEGURETAT

Telèfon únic d’emergències
Urgències sanitàries
Cos Nacional de Policia
Bombers

Dimecres 16 de juny

ACT IVI TATS

ALTRES SERVEIS
Of. d’habitatge i rehabilitació
Pintor Fortuny, 17-19.
Foment Ciutat Vella
Pintor Fortuny, 17-19.
Arxiu municipal de Districte
Àngels, s/n.

EXPOSICION S

93 302 53 48

GENT GRAN
Casal de gent gran Mediterrània
Conreria, 1-9.
Casal de gent Comerç
Comerç, 52.
Casal de gent gran Pati Llimona
Correu Vell, 5.
Casal Josep Tarradellas
Pl. Caramelles, 3, baixos.
Casal de gent gran Josep Trueta
Sant Pacià, 9.

INFANT IL S

93 268 01 07

SERVEIS SOCIALS
Centre serveis socials
Barceloneta
Balboa, 11.
Centre serveis socials
Casc Antic
Pl. de l’Acadèmia, 1.
Centre serveis socials Gòtic
Correu Vell, 5.
Centre serveis socials
Raval
Carme, 101-109.
Centre de dia maternoinfantil Casa de la Font
Om, 3.

L ’A G E N D A

93 221 37 83
93 310 14 21
93 343 61 40

Ús compartit dels espais comuns
la comunitat hi ha uns
espais comuns que són
utilitzats pels veïns i veïnes: la porteria, l’escala, el
sotaescala, el terrat, els celoberts...
És convenient acordar unes
normes d’ús d’aquests espais comuns i respectar-les
per evitar que la utilització
d’uns molesti o impedeixi
els altres poder-ne fer ús.

A

Aquests espais són part de
casa nostra i entre tots hem
de tenir-ne cura i contribuir
a mantenir-los nets i endreçats.
Si alguna persona de la comunitat observa algun desperfecte en els espais comuns, té l’obligació de
comunicar-ho immediatament al president de la comunitat.

93 301 25 32
93 329 44 95
93 441 06 00

CIUTAT VELLA
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La Biblioteca Andreu Nin
completa el mapa d’equipaments
La inauguració de la Biblioteca
Gòtic-Andreu Nin i la reobertura
de la de Sant Pau-Santa Creu,
que ha estat remodelada,
converteixen Ciutat Vella en
districte de referència a la xarxa
bibliotecària

La Biblioteca Sant Pau-Santa Creu ha tornat a obrir les portes, un cop remodelada.

Thais Gutiérrez
iutat Vella és ja el districte de la ciutat amb
una de les densitats de biblioteques més alta de tot
Catalunya després de la
inauguració de la nova Biblioteca Gòtic-Andreu Nin,
situada a la Rambla, a l’edifici que havia ocupat l’escola
Elisava. Amb aquesta nova
biblioteca , Ciutat Vella
compta amb quatre equipaments: la recentment inaugurada Biblioteca Gòtic-Andreu
Nin; la de Sant Pau-Santa
Creu, que ha estat completament remodelada i acaba de

C

reobrir; la Biblioteca de la
Barceloneta, que té un fons
dedicat al barri, i la Francesca Bonnemaison, que disposa d’un fons especialitzat en
la dona i es dedica a compilar i difondre tot tipus d’informació i documentació sobre aquest tema. El Districte
ha assolit així l’objectiu de
tenir una biblioteca pública
per barri.
El passat 2 de maig es va fer
l’acte inaugural de la Biblioteca Gòtic-Andreu Nin amb
una jornada de portes obertes que va comptar amb la
presència de l’alcalde, Jordi

Hereu, que va dir: “cada vegada que obrim una nova biblioteca ens sorprenem del
seu èxit, de la seva capacitat
d’esdevenir un gran centre
cívic, un punt de trobada, un
pol de cultura”. Segons He-

A

reu, “cada biblioteca és un
projecte cultural que hem de
construir entre tots perquè
qui dóna sentit a aquests
equipaments és la gent que
hi entra, els utilitza i en gaudeix”. Per aquest motiu, precisament, la Biblioteca Sant
Pau-Santa Creu se suma a les
novetats de Ciutat Vella després d’estar uns quants mesos tancada per unes obres
de modernització dels serveis com la climatització, la
instal·lació elèctrica i l’accessibilitat i dotar l’equipament
de tot el cablejat necessari

per accedir a les xarxes de
comunicacions. També s’han
realitzat treballs de conservació, restauració i neteja de

Ciutat Vella
aconsegueix
l’objectiu de tenir
una biblioteca
pública per barri
l’edifici, construït entre l’any
1401 i el 1406, per tal que
els usuaris en puguin gaudir
en millors condicions.

AL COR DE LA RAMBLA

La nova Biblioteca Gòtic-Andreu Nin ocupa els baixos de l’antic Gran Hotel Falcón, a la
Rambla, 32, construït l’any 1879, i té una superfície de 994 m² que ocupa una única
planta, diàfana i lluminosa. El seu fons inicial és de 33.000 documents i, a més, en consonància amb la seva ubicació al famós passeig de Barcelona, la biblioteca ha posat en
funcionament un centre d’interès dedicat a la Rambla i la seva història.

Què li sembla la nova Biblioteca Andreu Nin?

Helga Zeitz
Estudiant
En principio muy bien.
Yo estoy buscando un
sitio para estudiar en el
barrio y esta biblioteca
me va a ir muy bien,
porque no hay otra en
todo el barrio.

Miquel M.
Martínez
Educador
Genial, obrir un espai
dins del barri Gòtic per
als infants i per possibilitar-los un acostament a la lectura és
una oportunitat perquè
s’acostin al món màgic
que és un llibre.

Susanna Granero
Biòloga

Josep Arranz
Comunicació

Ferran Aisa
Escriptor

Mei Vidal
Escriptora

És molt maca i molt a
prop de casa meva.
L’altra que hi havia al
barri em quedava
molt lluny. Aquesta,
en canvi, és molt cèntrica, molt lluminosa i
amb una bona infraestructura.

Em sembla molt bé,
feia molta falta al
barri. És molt interessant que estigui tan
orientada a la multimèdia i la seva ubicació és molt encertada,
com també haver-la
dedicat a Andreu Nin.

És molt maca, molt
lluminosa i espaiosa.
És important que l’hagin dedicat a l’Andreu
Nin i penso que feia
molta falta al barri.
Sempre fa falta que els
llibres siguin a l’abast
de la gent.

La veritat és que feia
molta falta. Feia molts
anys que no hi havia
cap biblioteca a la
Rambla i pot contribuir
a millorar-ne el tram
sud, que està molt
deteriorat.

C I U TA DA N S O P I N E N
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J. M. Contel

El procés de Montjuïc
Recuperat el castell de Montjuïc per a la ciutat, s’obren
moltes portes per seguir o resseguir la seva història i la
seva relació, sobretot odiosa, amb la ciutat. Montjuïc, cedit
en part a la ciutat els anys seixanta pel mateix Francisco
Franco, ha estat un lloc de repressió, tortura i mort, més
enllà del servei que hauria d’haver tingut una fortalesa
com aquesta, que hauria d’haver estat un punt vital en la
defensa de la ciutat.
Una de les seves etapes fosques és la que ara ens narra Antoni Dalmau en el seu llibre El procés de Montjuïc. Barcelona
al final del segle XIX, un interessant treball que repassa la
història de Barcelona en un moment de certa turbulència
anarquista i d’una desmesurada repressió contra aquest
moviment, en una època en què Barcelona va ser coneguda
com la “ciutat de les bombes”. Dalmau explica accions com
l’atemptat contra el capità general Arsenio Martínez Campos, el 24 de setembre de 1893, i que va acabar amb Paulí
Pallàs afusellat a Montjuïc el 6 d’octubre de 1893 i l’afusellament de sis homes més, acusats injustament per aquest
fet, el mes de maig de 1894. També parla de la bomba del
Liceu, del 7 de novembre de 1893, que va causar 20 morts,
l’autor del qual, Santiago Salvador, va ser executat a garrot
el 21 de novembre de 1894; i d’una altra bomba que va explotar en el carrer de Canvis Nous durant la processó de
Corpus del 7 de juny de 1896, amb dotze morts com a conseqüència, fet que va motivar el que es coneix com el procés de Montjuïc el mes de desembre de 1896 i que va acabar amb l’afusellament de cinc anarquistes el 4 de maig de
1897. El llibre també dóna molts detalls dels torturadors
de Montjuïc i dels seus mètodes.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 443 22 65

Part de la imatge de la portada del llibre “El procés de
Montjuïc”.

DISTRICTE

Assumpta Escarp assumeix la
Regidoria de Ciutat Vella

Jordi Hereu i Assumpta Escarp, a la presentació de la remodelació de l’equip de Govern municipal.

Assumpta Escarp i Gibert, fins ara
regidora del Districte de l’Eixample,
assumeix la Regidoria de Ciutat Vella
JAF
ssumpta Escarp i Gibert (Terrassa, 1957) és
la nova regidora del Districte de Ciutat Vella després
que Carles Martí hagi renunciat a les seves responsabilitats a l’Ajuntament de
Barcelona el mes de maig
passat. Escarp coneix bé
Ciutat Vella, ja que hi va treballar en l’època en què
Joan Clos en va ser regidor.
Assumpta Escarp era, fins
ara, regidora del Districte de
l’Eixample, responsabilitat
que ha compatibilitzat amb
la Regidoria de Prevenció,
Seguretat i Mobilitat. La regidora es manté al capdavant d’aquesta important
àrea, tot i que a partir d’ara

A

ho fa com a tercera tinenta
d’alcalde. La nova regidora
de Ciutat Vella té una llarga
experiència en la gestió a
l’Administració municipal.
El seu pr imer contacte

Escarp ja va
treballar a Ciutat
Vella en l’època de
Joan Clos com a
regidor del Districte
amb l’Ajuntament de Barcelona va ser a través d’un
centre d’investigació de
l’Hospital del Mar. Allà es
va integrar en un equip dirigit pel llavors regidor
Joan Clos, amb qui va
col·laborar en les seves di-

verses responsabilitats a
l’Ajuntament.
Després d’un breu període
en què va col·laborar en la
creació de la Universitat
Pompeu Fabra, Assumpta
Escarp va ser nomenada, el
1995, cap del Gabinet del
primer tinent d’alcalde Joan
Clos. Un cop Clos fou nomenat alcalde, ella va passar
a ser cap del Gabinet de l’Alcaldia. Va ser elegida regidora en les eleccions de l’any
2003 i va estar al capdavant
de la Regidoria de Participació Ciutadana, Solidaritat i
Cooperació. Posteriorment
va ocupar la Regidoria d’Urbanisme i va assumir la Regidoria del Districte de l’Eixample. El 2007, es va
posar al capdavant de la Regidoria de Prevenció, Seguretat i Mobilitat.
Assumpta Escarp és casada
i mare de dos fills.

Joan Anton Font

E L TAU L E L L

Fer el vermut entre bons amics
lens d ’ampolles, llum esmor teïd a i
clients de tota mena i de totes les edats.
El local era antigament una adrogueria de
queviures, d’aquelles on també es comprava
gel i vi a granel. Des del 1999 és el Celler
d’en Frank Peterssein, un petit establiment
que manté l’antiga decoració, i on també
continuen venent vi a granel. És un lloc
amb una atmosfera íntima i alhora plena de
vitalitat, un local petit que fa gran el costum de fer el vermut. Hi podem gaudir d’unes tapes d’embotit, de formatge o de con-

P

El local era una antiga adrogueria.

serva, com els musclos, les navalles, les
escopinyes... Tot i ser un lloc poc visible des
del carrer, els clients s’han encarregat de
fer-lo conegut gràcies al boca orella. El Celler d’en Frank Peterssein convida a viure
amb alegria i no permet que hi entrin les
nostres preocupacions.
El Celler d’en
Frank Peterssein
C. Bisbe Laguarda, 3
Telèfon: 93 441 45 58
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Els escolars mostren passió
literària als Jocs Florals
Els XXIII Jocs Florals
Escolars de Ciutat
Vella premien la
imaginació i el bon
ús de la llengua

f
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NOTÍCIES

Curs empresarial per a artesans
Barcelona Activa està fent un curs de formació empresarial per a artesans de Sant Pere i Santa Caterina, on participen quinze artesans d’aquests barris.
L’objectiu del curs, que forma part d’un programa de
la Llei de barris i és el primer que es fa d’aquestes característiques, és oferir coneixements empresarials i
de màrqueting als artesans que volen ampliar el negoci i esdevenir petits empresaris.

Guanyadors dels Jocs Florals del Raval
Belén Ginart
squirols solidaris, lletres
capaces de guarir les pitjors malalties, flautistes que
fan confidències a la Lluna,
parelles que s’atreveixen a
viure el seu amor en llibertat… El 10 de maig passat,
tots aquests personatges i
mons van habitar al Palau de
la Música durant l’acte d’entrega dels guardons dels
XXIII Jocs Florals Escolars de
Ciutat Vella. La imaginació, la
coherència de la forma i del
contingut de les obres presentades i el bon ús de la
llengua van ser les qualitats
valorades pel Jurat a l’hora
de concedir els premis. Els escolars guardonats van llegir
els seus textos davant d’un
auditori entusiasta, compost
pels seus companys, mestres
i pares.
A més dels premiats, el Jurat,
amb la presidència d’honor
de l’escriptora Maite Carranza, va concedir diversos
accèssits. Guanyadors i finalistes van ser obsequiats amb
un llibre de Carranza, un diploma acreditatiu, una flor i
una recopilació de les obres
guanyadores de l’any passat.
Al palmarès hi va haver lloc
per a l’anècdota. Alejandro
Gardó Moreno, de l’Institut
Milà i Fontanals, va resultar
guanyador tant en la l’apartat
de prosa com en el de poesia

M. Assumpció Pujol (poesia adult), Joan J. Granados
(prosa adult), Núria Lluch (poesia juvenil) i Andrea
Oró (prosa juvenil) han guanyat els primers premis
de la 20a edició dels Jocs Florals del Raval, que es van
celebrar el 9 de maig al Museu Marítim. És un certamen organitzat per l’Associació de Veïns i Botiguers
del carrer de la Cera. Enguany ha batut rècord de
participació, amb 123 obres presentades.

E

17a edició de Flamenco Ciutat Vella

Un moment del lliurament de premis dels Jocs Florals Escolars.
en la categoria d’alumnes de
segon cicle de Secundària.
Per la seva part, les germanes
Marta i Neus Busquets de
Jové van poder compartir l’alegria pels premis. A la primera, el relat Fil de llibres la
va convertir en guanyadora

El Palau de la
Música va acollir
l’acte d’entrega dels
guardons
en la categoria de prosa de
segon cicle d’ESO. Al seu
torn, la seva germana va resultar premiada en la categoria de primer cicle d’ESO.
Els guardonats van mostrar
una passió literària que no es
correspon amb els pitjors
pronòstics sobre l’afició a les

lletres de les generacions més
joves. Des dels més petits,
com Michelle Cavallos, alumna del primer cicle de Primària de l’escola Rubén Darío,
que va llegir amb admirable
solvència el seu relat premiat,
titulat El lleó que tenia por,
fins als més grans, tots van
encomanar a l’auditori el gust
per la paraula dita. L’amor a
les lletres va ser molt present
també als curtmetratges fets
pels alumnes mateixos i que
es van projectar en els intermedis de l’acte. Carranza es
va fer ressò d’aquesta afició a
la literatura en un emotiu
discurs adreçat als alumes:
“Sé que estimeu els llibres. I
els qui estimem els llibres no
estem mai sols. Sempre tenim un amic que ens acompanya arreu”.

La 17a edició del festival Flamenco Ciutat Vella, que
organitza Taller de Músics, ha estat dedicada a la poesia, entesa com una “companya inseparable del flamenc”. El festival va tenir lloc al Pati de les Dones de
la Casa de Caritat del 19 al 22 de maig. Hi van actuar,
entre altres artistes, El Lebrijano, Mayte Martín,
Carmen Linares, José de la Tomasa i les bailaoras Rocío Molina i Marco Flores.

Fira de Sant Ponç al carrer Hospital
És una de les tradicions més antigues i arrelades i,
segurament, la més dolça. La Fira de Sant Ponç va
tornar a la seva cita al carrer Hospital del Raval l’11
de maig passat. Enguany s’hi van instal·lar 86 parades de mel, fruites confitades i herbes remeieres. Durant la fira es va celebrar el 10è Concurs de Mel,
mentre que a la rambla del Raval va tenir lloc la 9a
Trobada de Puntaires, amb 350 participants.

Els Cors escolars de Ciutat Vella canten al Liceu
Alexandra Rubio
rop de 600 escolars de diferents centres educatius
públics i concertats de la ciutat van ser els protagonistes
d’un concert de cant coral el
passat 17 d’abril a les set de
la tarda al Gran Teatre del Liceu. Aquest projecte de cors
va néixer en el marc del Pla
Educatiu Entorn del Raval
amb l’objectiu de difondre a
les escoles del districte la cultura i la llengua catalanes a

P

L’escenari del Liceu ple d’escolars.

través de la música. L’actuació
dels Cors de Ciutat Vella, tal
com s’anomena aquest conjunt d’alumnes de diverses
escoles, es va emmarcar dins
del programa de celebració
del 10è aniversari de la reconstrucció del Liceu, on
també va participar l’orquestra simfònica del Raval, Raval
Simfònic. Durant la primera
part del concert, les corals de
divuit centres van interpretar
cançons variades en grups de

cinc i seguidament van pujar
a l’escenari tots els escolars
per cantar quatre corrandes
del costumari català, coincidint amb el 50è aniversari de
la mort del seu autor, Joan
Amades. Finalment, l’espectacle es va tancar amb un cant
de la Rumba de Barcelona de
Gato Pérez. Entre el públic hi
havia els familiars dels músics i membres d’entitats
col·laboradores, com l’Escola
de Músics i el Xamfrà.
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PLE DEL DISTRICTE

El Ple destaca la candidatura del Raval Sud a la Llei de barris
Thais Gutiérrez
n el Ple del Districte celebrat el 4
de maig passat, es va destacar la
importància de la candidatura del Raval Sud a la Llei de barris que, segons
va dir el aleshores regidor del Districte, Carles Martí, significaria una millora important per a la zona. D’altra
banda, el Ple va aprovar amb el suport de tots els grups, i l’abstenció
del PP, l’adjudicació de 28 habitatges
de protecció oficial al carrer Reina
Amàlia, 33 bis. També es va aprovar,
per unanimitat, la modificació del Pla
general metropolità als carrers Montealegre i de la Marquesa, la qual millorarà la zona, i es va informar que el
Consorci d'Educació ha decidit prorrogar el batxillerat a l'IES Miquel Taradell, a proposta de Ciutat Vella.
Per altra banda, es va rebutjar una
proposta del grup d’ERC sobre la modificació del PGM de les finques de
Sant Pere més Alt, 2-8, perquè la Comissió d’Urbanisme de l’Ajuntament
ja havia aprovat una proposició en el
sentit que a partir del mes de maig
s’iniciessin els tràmits per valorar la

E
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C A N V I A L A R E G I D O R I A D E C I U TAT V E L L A

Poques setmanes després que Carles Martí assumís la Regidoria de
Ciutat Vella en el Ple del dia 4 de maig, el regidor va renunciar al seu
càrrec. En una roda de premsa celebrada el dia 18 de maig, l’alcalde, Jordi
Hereu, va informar que Assumpta Escarp passava a ser la nova regidora
del Districte de Ciutat Vella. Més informació a la pàgina 4 d’aquest suplement i a la pàgina 3 de Barcelona Informació.

O

conveniència d’aquesta possible modificació del PGM.
Aquest Ple del 4 de maig va tenir un
caire especial pel fet Carles Martí va
pendre el relleu d’Itziar González
com a regidor del Districte de Ciutat
Vella, després que la regidora deixés
el seu càrrec a l’abril per motius personals. En el mateix Ple es va elegir
Ramon Nicolau com a nou president
del Districte. Tots els partits polítics
van voler destacar el treball d’Itziar
González en el transcurs d’aquests
tres anys. Durant el Ple també es va

Ramon Nicolau va ser
elegit nou president del
Consell de Districte
fer un repàs al Pla d’usos, que vol frenar la construcció de nous hotels i
l’establiment de nous apartaments
turístics i pretén redistribuir millor
els locals hotelers, comercials i d’oci
per tot el mapa de Ciutat Vella. El Pla
d’usos està actualment en fase d’al·legacions.

E L S G R U P S M U N I C I PA L S O P I N E N

L’estiu a
Ciutat Vella

Es busca regidor/a
a Ciutat Vella!

Ciutat Vella
sin rumbo

Àpats en companyia,
per a un envelliment
saludable

Insistim per
Ciutat Vella

PSC. Assumpta Escarp

CiU. Mercè Homs

PPC. Alberto Fernández

ICV-EUiA. Ricard Gomà

ERC. Ricard Martínez

L’estiu és el període de l’any en què
l’ús de l’espai públic a Ciutat Vella
és més intensiu.
No només pel volum de visitants que venen atrets pel nostre patrimoni històric i cultural
o per gaudir de la gastronomia
o les platges, sinó perquè sent
Barcelona ciutat mediterrània
la gent fa molta vida al carrer
una mostra, les festes majors.
Comencem l’estiu amb les del
Casc Antic , continuem amb
Sant Just i Sant Roc al Gòtic
sense oblidar les del Raval, expressant tota la seva diversitat i
també la seva cohesió. A les
acaballes de l’estiu, La Ribera,
Barceloneta i les del Roser a la
Rambla. Són moments de convivència però també de complexitat on s’ha de garantir que les
ganes de gaudir no impliquin
trencar el descans del veïnatge.
L’experiència demostra que la
tasca conjunta d’aquells que
diàriament treballem pels nostres barris, institucions i ciutadania és la millor recepta per
aconseguir l’equilibri.

Perdoneu el sarcasme del títol. Itziar González,
Carles Martí i,
ara, Assumpta
Escarp. En menys d’un mes, el
Districte ha canviat de regidor/a tres vegades. Sembla que
al final serà una regidora experimentada la que mirarà d’acabar el mandat. Fem-li confiança. Com a regidora de CiU,
que s’estima els barris, els veïns
i totes les entitats que configureu la singular trama de la Barcelona V/Bella, prego que no
ens afectin més del compte tots
aquests canvis. S’acosta la calor,
i tots sabem que els nostres carrers són els més vulnerables a
l’hora de resistir la massiva
presència de turistes i passavolants. Cal recordar una cosa,
aquí –faci fred, faci calor–, hi
viu i treballa gent de bona fe,
gent que l’única voluntat que
tenen és viure tan dignament
com a qualsevol altre indret de
Barcelona. Vetllarem perquè els
despropòsits del Govern municipal no consisteixin a retallar
drets de la gent de Ciutat Vella.
Com sempre, em trobareu a
mhomsm@bcn.cat

Ciutat Vella viu
un moment difícil pels problemes del Govern
municipal. Hem
tingut tres regidors diferents al
Districte en menys d’un mes i,
evidentment, les conseqüències les paguen els veïns i comerciants de Ciutat Vella: falta
de direcció política, paralització de la gestió del dia a dia,
projectes que queden a l’aire i
problemes de seguretat als
quals ningú s’enfronta amb valentia i sense complexos. Des
del PP demanem que l’any que
queda de mandat Hereu sigui
capaç de gestionar Ciutat Vella
millorant la seguretat, pacificant els problemes de convivència, potenciant el comerç
del Districte i mantenint a bon
nivell els serveis socials. Ciutat
Vella no es una excepción a
otras peticiones barcelonesas
como luchar contra la crisis y
la delincuencia aumentando el
número de policías, la atención
a las personas, con más equipamientos y servicios sociales,
y una inmigración ordenada
que cumpla la ley y respete la
ciudad y el país que la acoge.

Les persones
grans són aproximadament una
quarta part de la
població de Barcelona. Atendre les seves necessitats específiques és la nostra
prioritat, i ho fem impulsant
polítiques que promoguin un
envelliment actiu i saludable.
Tot i que moltes persones viuen
de manera autònoma i activa la
seva vellesa, aquesta pot comportar riscos d’exclusió associats
a la dependència, la soledat o les
dificultats econòmiques. Des de
l’Ajuntament, combatem
aquests riscos amb un ventall
de programes adreçats a les persones grans. Un dels que enguany acabarem de desplegar al
conjunt de districtes són els
Àpats en Companyia, que ens
permeten, d’una banda, atendre
una necessitat bàsica com l’alimentació, mentre de l’altra oferim un espai de relació, un al·licient per sortir de casa, una
possibilitat de mantenir uns
vincles socials que són de vital
importància. A Ciutat Vella,
quatre casals de gent gran ja
ofereixen aquest programa a
prop de 250 persones.

El districte de
Ciutat Vella necessitava, necessita i necessitarà
polítiques reals,
actives, amb lideratge i amb
consens. Tenim pendents un
munt de coses, la major part
d'elles molt importants, com la
discussió i aprovació del nou
Pla d'Usos del Districte, el debat profund i la revisió urbanística a la Barceloneta, la presentació a la Llei de barris del Raval
de Llevant, el debat del Paral·lel
i la Rambla, el control dels
apartaments turístics, la lluita
per una bona convivència als
barris, el desplegament de millors estratègies de seguretat...
Paraules com: pactes, plans,
acords, seguiments, processos,
estratègies, accions... poden significar molt o res en funció de
com es diguin, qui les digui i
quan les digui. Des d'ERC continuarem treballant per fer possible que totes aquestes paraules
tinguin un sentit i que tota la
feina que hi ha per fer arribi a
bon port. Comptin amb nosaltres, no són temps per anar pel
dret.
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L’Associació Esportiva Ciutat Vella
tanca la seva temporada
La cloenda va tenir lloc
a final de maig amb
unes jornades lúdiques
i esportives
Pere S.Paredes
ls passats dies 21 i 25 de maig,
va tenir lloc la cloenda de la
temporada esportiva de l’Associació
Esportiva Ciutat Vella, amb una
gran trobada festiva i esportiva final dels equips de futbol sala i bàsquet. Les jornades, que aquest any
arriben a la seva vintena edició, es
van celebrar a les pistes de les escoles Mediterrània i Alexand Galí i
són, segons el gerent de la Associació Esportiva Ciutat Vella, Lluís
Roldan, “el resultat d’un encàrrec
que vàrem rebre des del nostre Districte i que permet a tots, pares,
mares, familiars i amics, veure i
gaudir del resultat esportiu de tot
un any”. “Aquests dies –continua
Roldan– cada nen i nena demostra
què ha estat fent i aprenent durant
el curs escolar. Què ha fet en les seves activitats extraescolars i com ha
aprofitat en positiu totes les ensenyances. La nostra filosofia és que
nens i nenes practiquin i tinguin un
lloc per fer esport i assumeixin l’hàbit de fer esport”. El dia 21 de maig,
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Jornada de futbol sala de la cloenda de la temporada a Ciutat Vella, el 25 de maig.
es varen reunir dotze equips de
bàsquet, cinc de secundària i set de
primària, que varen delectar a tots
els presents amb les seves millors
jugades amb la pilota. Al final, com
no podia ser d’una altra manera,
tots els jugadors varen guanyar samarretes i medalles, mentre que
per equips es portaven una copa
commemorativa.
El 25 de maig va arribar l’hora del
futbol sala. En aquesta jornada varen ser 19 equips de tot el districte
els participants, set de secundària
i dotze de primària, que varen realitzar els corresponents encontres
de futbol sala a les pistes de les es-

coles Galí i Mediterrània. A més a
més de les jornades estrictament
esportives, l’Associació Esportiva
Ciutat Vella va organitzar el 27 de
maig, a l’escola SAFA Avinyó, una
jornada de dansa, també de cloenda de la temporada, on vuit grups
varen ensenyar a les famílies i presents els diferents balls i coreografies que durant tot l’any han anat
preparant.
Més informació:
Associació Esportiva Ciutat Vella
La Rambla, 18
Telèfon: 93 302 28 77
aeciutatvella@terra.es

SERVEI PÚBLIC

Com prevenir els accidents
a la revetlla de Sant Joan

Telèfons d’emèrgencia per
a la revetlla de Sant Joan:
Generalitat: 112
Bombers de Barcelona: 080

TELEVISIÓ

RÀDIO

E

Redacció
El foc és el protagonista de la revetlla de Sant Joan, la nit del 23
de juny. Atès el risc d’accidents
que acompanya aquesta celebració, cal adoptar mesures de precaució en l’encesa de fogueres i
amb l’ús de material pirotècnic,
especialment per part dels nens i
nenes. En aquest sentit, cal recordar que la compra i utilització
dels petards s’ha de fer sempre
sota la supervisió dels adults.
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Els petards
Algunes de les recomanacions de la
Direcció de Protecció Civil de la Generalitat per manipular els petards
amb seguretat són:
1 No s’han de posar els petards a
prop de la cara o del cos.

1 No s’han de llançar petards
contra ningú.
1 No s’han de guardar petards a
les butxaques.
1 No s’ha de tallar el tro final de
les traques, perquè poden explotar violentament.
1 No s’han de llançar coets
agafant-los per la tija amb la mà.
1 També és aconsellable no deixar roba estesa, plegar els tendals
i tancar portes i finestres.
Les fogueres
1 La Generalitat recorda que per
encendre una foguera cal tenir
l’autorització corresponent.
1 Les fogueres s’han de fer a més
de 15 metres dels cotxes i les façanes i mai sota línies elèctriques.
1 No s’han d’encendre fogueres
amb líquids inflamables, ni
llançar-hi bidons ni esprais.

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 neix com un portal de blocs
dirigit als joves de la ciutat, on es recullen diferents propostes culturals sobre
música, cinema, art, vida urbana o solidaritat. Gràcies als enllaços a les diferents xarxes socials, els continguts es
poden difondre i compartir amb molta
més gent.
www.seriebcn.cat
Cap de setmana

Des de dijous fins a diumenge, el web
municipal us ofereix totes les propostes
culturals per passar un bon cap de setmana a la ciutat. A més, ara també
podeu seguir el resum d'aquestes activitats en vídeo.
www.bcn.cat
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R a m o n L a m a z a re s , p re s i d e n t d e l ’A s s o c i ac i ó d ’A m i c s d e L a R a m b l a

“Hi ha moltes
Rambles”
Ramon Lamazares és president de l’Associació
d’Amics de La Rambla, que actualment està preparant la candidatura de La Rambla perquè sigui
declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat
Daniel
Romaní

Com va néixer la candidatura de
La Rambla per a Patrimoni Mundial de la Humanitat?
Manel Ripoll, president de l’Associació de Comerciants del Mercat de la
Boqueria, va proposar-ho a l’assemblea de socis de l’Associació d’Amics
de La Rambla, i ens va semblar una
excel·lent idea.
En quina fase es troba actualment
la candidatura?
Encara som al principi. Bé... potser a
la meitat del camí. Ja tenim el suport
de l’Ajuntament i ens falta el de la Generalitat, institució que, a través del
Departament de Cultura, ha de fer
arribar la candidatura al Govern espanyol, que és a qui correspon presentar-la a la UNESCO.
En què es beneficiaria la Rambla
si fos declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat, “títol” que
també té, per exemple, el Palau de
la Música Catalana?
Contribuiria a preservar-la. Però si no

fos declarada Patrimoni Mundial, la feina que haurem fet no haurà estat en
va. Haurem treballat a fons per a la millora del mobiliari urbà, de les terrasses,
de l’enllumenat, del paviment, s’hauran
reformat locals –l’interior i les façanes–
i obert nous establiments comercials...
A més, ja hem recollit un munt de dades històriques, i hem fet un estudi de
l’arbrat i de les seves singularitats.
N’hi ha tantes, de singularitats!
Sí, hi ha moltes Rambles. Aquest passeig d’un quilòmetre i escaig per on
passen cada any 78 milions de persones –el 58% dels quals són turistes– és
un espai molt viu: hi podem trobar un
grup de persones al voltant d’una estàtua humana, un noi comprant un ram
de flors, una família asseguda
tranquil·lament veient passejar la gent,
un grup d’estudiants que surt de l’escola de disseny Elisava, una senyora fent
la compra a la Boqueria –que va ser escollit com el millor mercat del món al
Congrés Mundial de Mercats que es va
celebrar a Washington–, un ciclista pujant del Portal de la Pau a la plaça de
Catalunya, un aficionat a la lectura
comprant un llibre en un quiosc carregat amb una oferta enorme i variada de

Lamazares a un balcó sobre La Rambla, amb el Plà de la Boquería al fons.
publicacions o simplement una parella
“ramblejant”...
“Ramblejar” és un verb que deriva
d’aquest passeig, oi?
Sí, i també hi ha una altra paraula pròpia: “Ramblista”, que vol dir “amic de la
Rambla”.

“La candidatura de La
Rambla per a Patrimoni
de la Humanitat
contribuirà a preservar-la
i a endreçar-la”

La cultura és clarament un dels actius principals de la Rambla.
Hi ha teatres, museus, sales d’exposicions, llibreries i galeries d’art, l’Ateneu Barcelonès, el Liceu, la seu de l’àrea de Cultura de l’Ajuntament i de la
Generalitat…
I, des de fa poc, una biblioteca.
Sí, la Biblioteca del Gòtic-Andreu Nin, a
la plaça del Teatre, concretament a l’edifici que va albergar el Gran Hotel Fal-

cón. És un espai magnífic, molt lluminós. Les noves tecnologies hi tenen un
paper determinant. Ara ens falta recuperar el Teatre Principal, que està tancat. Quan obri, segurament tornarà a
acollir espectacles teatrals, però els diversos espais que té permetrien que s’hi
fessin moltes activitats.
L’Associació d’Amics de La Rambla
ha arribat al mig segle de vida.
Quines activitats organitzeu amb
motiu d’aquest aniversari?
Hem publicat un llibre que recull la
història d’aquests cinquanta anys de
l’associació, i el passat 26 de maig vam
organitzar un sopar de celebració al
Gran Teatre del Liceu.
Quants socis té l’associació?
Uns 270, que en realitat són molts més
perquè, per exemple, la Boqueria compta com un soci i són més de 200; el mateix succeeix amb els artesans que hi ha
al capdavall de la Rambla, a la Rambla
de Santa Mònica. Voldria destacar que
aquesta no és només una associació de
comerciants, sinó que també ho és de
veïns i d’amics (persones de procedències ben diverses que, en algun moment, han tingut relació amb la Rambla
i l’aprecien).

