
Ciutat Vella presenta
el seu nou Pla d’usos

OBJECTIUS

Pretén equilibrar els
usos residencials,
turístics i comercials

ZONES

Es creen 13 zones
segons la tolerància a
l’activitat comercial

RESTRICCIONS

El districte no tindrà
més establiments
hotelers dels actuals

Pàg. 3

ENTREVISTA Pàg. 8

Maria Dolors Bonal
Una de les fundadores
de l’escola Xamfrà

“La diversitat és
una riquesa i mai
un inconvenient”

DISTRICTE Pàg. 4

Itziar González
deixa la Regidoria
de Ciutat Vella

POLIESPORTIU Pàg. 7

El parc de la
Ciutadella
Punt de trobada per
a l’exercici físic i la salut

SERVEI PÚBLIC Pàg. 7

Nou servei de
recepció de residus
domèstics amb
amiant

EQUIPAMENTS Pàg. 6

Obre la nova
Biblioteca del
Gòtic-Andreu Nin
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Han passat gairebé dos anys des que
es va decidir impulsar la reforma de
la Diagonal per convertir aquesta via
emblemàtica, projectada per Ilde-
fons Cerdà al segle XIX, en un gran
passeig, amable per a les persones i
ambmés presència del transport pú-
blic. Després d'un procés participa-
tiu sense precedents, arriba el mo-
ment de decidir. Del 10 al 16 de
maig, prop d'unmilió i mig de barce-
lonins podran participar en la que
serà la primera consulta popular
electrònica que es fa en una gran
ciutat i decidir com volen que sigui
la Diagonal del futur. Bulevard, ram-
bla o deixar-la tal com està?
A la pàgina 5 trobareu informació
sobre com votar i els punts habili-
tats per fer-ho.

On anar a votar per decidir
la nova avinguda Diagonal

Pàg. 5Banderoles anunciant la votació de la consulta, a la Diagonal.
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DANSA

Dijous 10 de juny
Escenes amb tu
A les 21.30 h. Centre cívic Barceloneta (c. Conreria, 1-9)
Espectacle de dansa contemporània a càrrec de Mara
Smaldone i Mireia de Querol.

EXPOSICIONS

Fins al 24 de maig
Barcelona en blanc i negre, revisitat
Palau de la Virreina (La Rambla, 99)
Mostra fotogràfica situada a la nova Sala Xavier Mise-
rachs. L’exposició mostra un dels llibres més influents
en la construcció fotogràfica de la nostra ciutat (1964).

A partir del 27 de maig
La llarga nit del poble sahrauí
Centre cívic Pati Llimona (c. Regomir, 3)
Exposició fotogràfica del camp de refugiats sahrauí de
Dajla, Tindouf, Algèria 2008. A càrrec de Sergi Bernal.

Fins al 28 de maig
Paraula, imatge, objecte
Centre cívic Barceloneta (c. Conreria, 1-9)
Exposició de poesia visual a càrrec de Paloma Rodrí-
guez. Mostra emmarcada dins del Festival Internacio-
nal Bcn Poesia.

Fins al 31 de maig
Cuando el tiempo se para
Centre cívic Drassanes (c. Nou de la Rambla, 23)
Exposició de pintura a càrrec de Nikolay Kalnitsky.

A partir del 7 de juny
Antiherois
Centre cívic Drassanes (c. Nou de la Rambla, 23)
Exposició a càrrec de Lina Gorbaneva.
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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

ACTIVITATS

Dijous 20 de maig
Contact improvisació, un món
A les 20 h. Centre cívic Barceloneta (c. Conreria, 1-9)
Dansa en contacte. Canal Mono presenta una selecció
de Caroline Fourier, Ramon Roig i Guillem Rodri.

INFANTILS

Dimarts 25 de maig
Ós polar, saps per què s’està fonent el
teu món?
A les 18 h. Biblioteca Francesca Bonnemaison (c. Sant Pere
Més Baix, 7)
Activitat dins del cicle Lletra petita, inclosa al progra-
ma “Enreda’t amb l’acció”.

Dimecres 9 de juny
El llibre secret
A les 18 h. Biblioteca Barceloneta-La Fraternitat (c. Comte
de Santa Clara, 8-10)
Activitat dins del cicle Lletra petita, inclosa al progra-
ma “Petit format”.

MÚSICA

Del 19 al 22 de maig
17è Festival de flamenc de Ciutat Vella
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (c. Monta-
legre, 5)
Concerts de flamenc amb pinzellades de l’obra poètica
de Miguel Hernández.

Divendres 28 de maig
In the house. El inicio
A les 17 h. Centre cívic Convent de Sant Agustí (c. Comerç,
36)
Festival de música amb hip-hop.

L A COMUN I TAT ÉS COSA DE TOT S

És importantmantenir l’escala
neta i endreçada

L’escala és l’espai comú utilitzat per tots
els veïns i veïnes. És important mante-

nir-la neta i endreçada. Quan baixem les es-
combraries, cal anar molt amb compte de no
embrutar l’escala i l’entrada, i dipositar les dei-
xalles als contenidors corresponents. Si s’en-
carreguen de la neteja de l’escala els mateixos
veïns i veïnes, cal que quedin clars els torns i
que tothom els respecti.
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Belén Ginart

Turistes atrets per la fasci-
nació de la Rambla i veïns

de tota la vida. Restaurants
de menjar ràpid i botigues de
proximitat. Els teatres més
veterans de la ciutat i els bars
musicals més de moda. La
dualitat i la diversitat són ca-
racterístiques intrínseques al
districte de Ciutat Vella. Fer
que aquesta pluralitat de per-
sones i elements convisqui
amb l’harmonia més gran és
l’objectiu principal del Pla es-
pecial d’establiments de con-

currència pública, hoteleria i
altres activitats (Pla d’usos
2010) presentat dies enrere i
fruit d’un procés de participa-
ció entre els habitants, els
empresaris i les entitats pre-
sents al territori. Amb aques-
ta nova eina, que entrarà en
vigor aquest mateix any, es
pretén millorar l’equilibri en-
tre les necessitats dels resi-
dents i el manteniment de les
activitats turística i comercial.
Un dels elements més nous
que incorpora és la distribució
del territori en tretze zones,

repartides en tres categories
segons el seu grau de toleràn-
cia a l’activitat comercial. La
morfologia dels seus carrers i
la densitat de població són els
paràmetres que determinen

aquesta tolerància. En termes
concrets, i pel que fa als con-
ceptes principals, el nou Pla
d’usos promou la modernit-
zació i renovació dels esta-
bliments relacionats amb
l’activitat musical sense in-
crementar-ne el nombre i,
alhora, facilita el trasllat
dels ja existents a zones
amb més tolerància; el ma-
teix passa amb els establi-
ments hotelers, que poden
canviar de lloc sempre que no
augmenti el nombre de places
ofertades. Pel que fa als apar-
taments turístics, se’ls consi-
dera incompatibles amb els

pisos de veïns, per la qual
cosa només es permetran si
es concentren en edificis de-
dicats exclusivament a aques-
ta activitat. Els ja existents

disposaran de sis anys per
adaptar-se a la normativa. A
més, es limita l’obertura d’es-
tabliments de menjar ràpid i
els restringeix a les zones tu-
rístiques.
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Turistes amb bicicleta al pati del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.

Afavorir una convivència

harmoniosa entre residents,

visitants i empresaris és l’objectiu

del nou Pla d’usos de Ciutat Vella,

el qual divideix el districte

en 13 zones segons la seva

densitat i morfologia

Nou Pla d’usos per a l’equilibri
entre veïnat, comerç i turisme

CIUTADANS OPINEN

Carmen Feliu
Comerciant

La veritat és que tot i
que trobo bé que es faci
el Pla d'usos, a la meva
escala tinc uns aparta-
ments que no fan soroll
i a mi no em molesten.

Joan Giribert
Jubilat

Estem en un barri que
el primer que necessita
és una gran qualitat. El
Pla d’usos possiblement
aportaria moltes de les
coses que manquen al
barri.

Dolores Ruiz
Jubilada

Lo veo bien, es un
barrio que tiene que
cambiar y es una
manera de que se regu-
larice todo un poco.
Parece que el barrio
está cada vez mejor.

Isabel Delgado
Psicòloga

A vegades les coses
estan pensades per als
visitants i no pas per a
nosaltres, que som els
qui hi vivim. Els apar-
taments, encara que es
donin llicències a tot el
bloc, continuaran sent
sorollosos.

Maria Farré
Interiorista

Penso que la iniciativa
privada s'ha de limitar
i controlar, però a vega-
des crec que s'intervé
massa i això no ajuda i
trava molt l'economia
privada, sobretot en
sectors com el del
comerç.

Marc Baidal
Oficial de 3a
de prototips

Ho trobo bé perquè és
una zona amb molt de
xivarri i és bo, doncs,
que es limiti una mica
tot el que són comerços
i moviments de nit.

Qu i n a é s l a s e va op i n i ó s ob r e e l P l a d ' u s o s d e C i u t a t Ve l l a ?

Els apartaments
turístics hauran
d’estar fora dels
edificis de veïns

V IG ÈNC I A DE QUATRE ANYSA
El nou Pla d’usos substitueix el fins ara vigent, aprovat el 2005, i es preveu una possible

revisió d’aqui a quatre anys. En aquest moment es troba en fase d’estudi de les al·lega-

cions. El Raval i el Gòtic Sud són les dues zones quemereixenmés protecció en aquest pla,

atesa la gran quantitat d’establiments de pública concurrència ja existents i la gran densi-

tat del teixit residencial.
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DI S TR ICT E

Redacció

Itziar González ha re-
nunciat el seu càrrec

com a regidora de Ciutat
Vella, el qual ocupava des
de les eleccions municipals
de 2007. González va pre-
sentar la seva renúncia el
16 d’abril passat. En una
compareixença davant dels
mitjans de comunicació i
de representants veïnals
del districte, la ja exregido-
ra va al·legar motius perso-
nals com a causa de la seva
decisió. També va assegu-
rar que el seu “compromís
personal i polític amb Ciu-
tat Vella no acabarà mai”.
“A Ciutat Vella, o hi estàs
al cent per cent o no hi
estàs”, va comentar Itziar

González, i va agrair a l’al-
calde la seva confiança i
suport personal, com tam-
bé a l’equip del Districte
amb el qual ha treballat

durant aquests anys i a les
entitats i els veïns i veïnes
de Ciutat Vella.
L’alcalde, Jordi Hereu, va
reconèixer que González
“ha assentat les bases de la
construcció de la Ciutat
Vella del futur” durant els

tres anys que ha estat al
front del Districte. “Ho
has deixat tot per Ciutat
Vella, però et demano que
continuïs construint
aquest distr icte des de
l’àmbit que tu decideixis”,
li va dir.
El primer tinent d’alcalde,
Carles Martí, assumeix el
càrrec de regidor de Ciutat
Vella en substitució de
González.
La renúncia d’Itziar Gon-
zález s’havia de fer efecti-
va al Plenari del Consell
Municipal, previst per al
dia 30 d’abril. També esta-
va previst que durant el
plenari Ramon Nicolau,
Comissionat d’Alcaldia per
a la Participació Ciutada-
na, prengués possessió
com a nou regidor de Par-
ticipació i assumís les fun-
cions de president del
Consell de Distr icte de
Ciutat Vella.

Itziar González, entre Jordi Hereu i Carles Martí, durant l’acte en què va fer pública la seva renúncia.

“Elmeu compromís
personal i polític
ambCiutatVella
noacabaràmai”,
va dir González

Itziar González va renunciar el seu càrrec
coma regidora de CiutatVella el 16 d’abril.
El primer tinent d’alcalde,CarlesMartí,
assumeix la Regidoria del Districte

Itziar González deixa la
Regidoria de Ciutat Vella

Imatge de l’estand de Gallina Blanca a la Fira de
Barcelona dels anys 1950 – 1960.

La Gallina Blanca (II)
Poc temps després de la desaparició de les cartilles de ra-
cionament, Gallina Blanca, va llançar, el 1954, un nou
producte: les pastilles de caldo Avecrem. Unes pastilles
que amb el temps anaren diversificant-se: Caldo de Galli-
na, Caldo de Pollo, Caldo de Carne, fins arribar a l’inici
dels anys seixanta amb l’Avecrem Pechuga. Pastilles de
brous diferents que han arribat fins l’actualitat. Però si
una cosa diferenciava els productes Gallina Blanca era
també la seva promoció i publicitat en aquella societat
amortida per la Dictadura i que començava a moure’s en el
“desarrollismo” d’aquella època. I això es trobava en els
programes de ràdio i en les planes senceres de diaris entre
les quals destaca la portada de La Vanguardia del dia 28 de
novembre. En els anys cinquanta, programes com “Jaque
a la orquesta”, el programa que cada dimecres a les 9 del
vespre emetien les 32 emissores de la SER, “La familia
contesta” de 1959, emès per les llavors 40 emissores de la
SER, o altres com “Mademoiselle de Paris”, “Avecrem lla-
ma a su puerta”, “Solo contra todos”, etc. Tot això combi-
nat amb publireportatges, concursos diversos, o la con-
tractació de persones conegudes com la Mary Santpere
que en català deia –“Nois, quina sopa!..”, Sofia Loren, etc.
A començament dels anys setanta, el paper i la ràdio va
anar canviant per anar-se obrint pas amb anuncis a la tele-
visió. Un altre fet important fou la presència de Gallina
Blanca a la plaça de l’Univers de la fira de Barcelona en di-
ferents certàmens, fins al punt que el 1976 va ser una de
les quatre empreses fundadores de l’actual Alimentaria.
Una fira que ha anat guanyant adeptes fins convertir-se
en una de les més importants del món. I pel que fa a Galli-
na Blanca, després de més de setanta anys del seu naixe-
ment segueix lligada a la ciutat
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

S’hi fan tallers literaris, seminaris i tertúlies.

La dona és la gran protagonista de la llibre-
ria Pròleg. És una llibreria especialitzada

com no n’hi ha cap altra a la ciutat. Hi trobem
tant llibres escrits per dones com llibres sobre
temàtica relativa a la dona. Van obrir fa 19
anys al carrer Dagueria i el setembre de l’any
passat es van traslladar a Sant Pere més Alt.
Núria Monrós i Nora Almada, que porten la
llibreria, tenen el propòsit ferm de convertir-
la en la llibreria del barri. Fan una selecció bi-
bliogràfica molt acurada, amb un ampli ven-
tall de gèneres, entre els quals podem

destacar la secció de poesia. També s’hi desta-
ca la temàtica social, com la violència de gène-
re, el feminisme o fins i tot les noves masculi-
nitats. Disposen d’un espai que dóna més
vida a les lletres i on es fan tallers literaris, se-
minaris, tertúlies i presentacions de llibres.
Ara també estan introduint activitats per als
més petits.

Llibreria Pròleg
C. Sant Pere més Alt, 46
Telèfon : 93 319 24 25

E L TAULE L L

Llibres de dones i sobre la dona

Joan Anton Font
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ON VOTARf
Prop d'un milió i mig de barcelonins podran participar en
la primera consulta popular electrònica que es fa en una
gran ciutat per decidir quina serà la Diagonal del futur. A
diferència d'una jornada electoral qualsevol, els ciutadans
podran votar de forma presencial durant sis dies, des de les
10.00 hores del 10 de maig fins a les 21 h del 15 de maig,
en qualsevol dels 108 punts habilitats per tota la ciutat,
vuit d’ells al districte de Ciutat Vella. Si ho prefereixen,
també es podrà votar des de qualsevol ordinador amb con-
nexió a internet durant les 24 hores a partir del 10 de maig
a les 10.00 hores fins a la mateixa hora del diumenge, a tra-
vés del web de la Diagonal. Els vots emesos seran secrets i
aniran a parar a una urna virtual única, un procediment in-
novador que agilitzarà el recompte final de vots, alhora que
garanteix la seva privacitat. Els veïns de Ciutat Vella po-
dran adreçar-se a vuit punt presencials al seu districte per
dipositar el seu vot electrònic. Aquests seran:

Centre cívic Barceloneta
Conreria, 1-9
Centre cívic Pati Llimona
Regomir, 3
Oficina d’Atenció Ciutadana SantMiquel
Plaça Sant Miquel, 3-5
Barnacentre (exterior)
Avinguda Portal de l’Àngel
Centre cívic Drassanes
Nou de la Rambla, 39-43
Centre esportiu municipal Can Ricart
Sant Oleguer, 10
Centre cívic Convent de Sant Agustí
Plaça de l’Acadèmia, s/n
Espai Francesca Bonnemaisson
Sant Pere més Baix, 7

La Barceloneta i el Raval fan les prèvies als Consells de Barri
Redacció

Dos barris de Ciutat Ve-
lla, la Barceloneta i el

Raval, van celebrar entre
març i abril les sessions in-
formatives prèvies als Con-
sells de Barri, un nou òrgan
de caràcter participatiu on
es tracten els assumptes re-
ferents als barris amb la fi-
nalitat d’afavorir la cohesió
social. La sessió informativa
de la Barceloneta es va cele-
brar el 23 de març al centre

cívic, amb la participació de
més de quinze entitats ,
mentre que la del Raval ho
va fer el 12 d’abril, al Centre
de Cultura Contemporània
de Barcelona (CCCB), amb
unes 50 entitats , i totes
dues van servir per explicar
a les entitats i als ciutadans
com seran els processos
constituents dels dos con-
sells, que se celebraran els
propers 27 de maig i 3 de
juny respectivament. Fins

aleshores, les entitats hau-
ran de fer propostes de can-
didats a la vicepresidència i
als membres de la Comissió
de seguiment. Presidits pel
reg idor del Distr icte, els
Consells de Barri es reuni-
ran dos cops l’any (amb la
possibilitat de convocar ses-
sions extraordinàries), i la
idea és que puguin canalit-
zar les seves demandes i
traslladar-les al Consell del
Districte.

Vista de la Barceloneta. El Consell de Barri se celebra el 27 de maig.

Redacció

Després de gairebé dos
anys d'un procés partici-

patiu sense precedents a la
ciutat per transformar el
tram central de l’avinguda
Diagonal –per a la qual els
barcelonins han aportat les
seves idees–, i un cop s'han
posat sobre la taula les dues
propostes de reforma, ha
arribat l'hora de decidir.
Del 10 al 16 de maig, tots els
ciutadans empadronats a la
ciutat i més grans de 16 anys
podran votar una de les dues
alternatives presentades per
l'Ajuntament que convertiran
la Diagonal en un gran pas-
seig , o bé decantar-se per
l'opció C, que descarta les
dues anteriors.
En concret, l'opció A aposta
per un bulevard amb una
calçada central, on circularà
el transport públic i el vehicle
privat, però amb més espai
per als vianants als laterals
de la via. L'opció B, en canvi,
s'inclina per una rambla cen-
tral envoltada d'arbres a cada
costat, amb dues calçades la-
terals on passarà el transport
públic i dos carrils més.
A més de convertir la via en
una avinguda amable per a
les persones, amb més oferta

de transport públic i més es-
pai per passejar i anar en bici-
cleta, la reforma de la Diago-
nal representarà una millora
de la qualitat de vida dels ar-
bres i un increment del seu
nombre.

De manera presencial
o per Internet
En total, 1.415.065 persones,
entre les quals més de
250.000 ciutadans estrangers,
podran participar en la que
serà la primera consulta popu-
lar electrònica que es fa en una
gran ciutat, i ho podran fer a
través de diferents canals: des
de casa a través del web
http://www.bcn.cat/diagonal
o de manera presencial en els

108 punts distribuïts per tots
els barris de la ciutat. Aquests
108 punts estaran oberts des
de les 10 hores del dilluns
fins a les 21 hores del dissab-
te. Un cop identificat el parti-
cipant dins del cens electoral
únic, se li lliurarà una targeta
amb la qual podrà votar en el
punt de vot, per mitjà d'una
pantalla tàctil. Aquests punts
estaran adaptats per a les
persones amb discapacitat vi-
sual o de mobilitat.
Si ho prefereixen, els barcelo-
nins podran votar des de
qualsevol ordinador amb
connexió a Internet les 24
hores del dia fins al diumen-
ge 16 de maig a les 10 hores.
Els usuaris es podran identi-
ficar mitjançant un certificat
digital, a través del portal
d'algunes banques electròni-
ques i universitats o mit-
jançant el telèfon mòbil, on
rebran una clau de vot d'un
sol ús.

Els barcelonins
podran decantar-se
entre un gran
bulevard, una
rambla central o
cap de les anteriors
propostes

Les dues opcions de canvi proposen més espai per als vianants.

Serà la primera
consulta ciutadana
electrònica que es fa
en una gran ciutat

És elmoment d’escollir el
futur de l’avinguda Diagonal



Daniel Romaní

Ja ha obert les portes la Biblioteca
del Gòtic-Andreu Nin. Situada a la

part baixa de la Rambla, rep el nom de
Gòtic pel seu emplaçament en aquest
barri, el més antic de la ciutat, i Andreu
Nin en homenatge al professor, perio-
dista, polític revolucionari i dirigent del

POUM (Partit Obrer d’Unificació Mar-
xista) des de l’inici de la Guerra Civil
fins a la seva detenció i posterior assas-
sinat el 1937.
La nova biblioteca ocupa els baixos del
que va ser el Gran Hotel Falcón, cons-
truït al final del segle XIX. A l’inici de la
Guerra Civil, el Falcón va ser expropiat

pel POUM, el qual el va transformar en
la seu del Comitè Militar. Durant el
franquisme, l’hotel es va convertir en la
seu de la companyia FECSA fins als
anys 90, en què es va rehabilitar per al-
bergar l’edifici Rambla de la Universi-
tat Pompeu Fabra. Els arquitectes Ra-
mon Farré-Escofet i Massimo Preziosi,
han dut a terme el projecte arquitectò-
nic de l’edifici i la intervenció gràfica.
Una de les principals característiques
de la renovació realitzada és que s’ha
recuperat l’accés directe des de la Ram-
bla. A més de la nova biblioteca, l’edifi-
ci acull l’Escola Superior de Disseny
Elisava. La Biblioteca del Gòtic-Andreu
Nin té una superfície d’un miler de
metres quadrats. Compta amb una
àrea de diaris i revistes, una àrea infan-
til, una àrea de fons general, una àrea
de música i cinema, zona Wi-Fi, espai
multimèdia i servei d’Internet. El qui
hi acudeixi per primer cop quedarà
sorprès pel fet que algunes pàgines
dels llibres s’enfilen per les parets i sur-
ten per les finestres cap al carrer.

Més informació:
Biblioteca del Gòtic-AndreuNin
La Rambla, 32
www.bcn.cat/bibgotic

EQU IPAMENT S

La nova Biblioteca del Gòtic-Andreu Nin.
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A Ciutat Vella, les
biblioteques són
espais estratègics
i molt valuosos.
Aquesta primave-

ra n’hem estrenat dues. Al Ra-
val, hem renovat i millorat les
instal·lacions i l’accessibilitat a
la biblioteca que ja existia en un
dels edificis de l’antic Hospital
de Sant Pau i de la Santa Creu.
L’obra feta revaloritza el patri-
moni arquitectònic d’aquest
singular edifici i de les seves
magnífiques voltes gòtiques.
L’altra es troba al Gòtic. Un
equipament de nova creació
que vàrem decidir situar a peu
de Rambla, a tocar de l’edifici
universitari ocupat abans per la
UPF i ara seu de l’escola Elisava.
Aquesta nova biblioteca, amb el
nom d’Andreu Nin, respon a un
compromís d’aquest govern de
completar la xarxa de bibliote-
ques públiques en el territori
per facilitar als veïns i veïnes
dels quatre barris que en tin-
guin una ben a prop. Així,
aquestes dues noves se sumen
a la Fraternitat, a la Barcelone-
ta, i a la Bonnemaison, a Sant
Pere, Santa Caterina i la Ribera.

Biblioteques

PSC. CarlesMartí

Aquesta petita
columna pretén
ser un reconeixe-
ment a Itziar
González. Des de

CiU volem destacar la seva gran
vàlua, personal i professional, i
la seva gran qualitat humana.
Que creu a fer les coses ben fe-
tes. Que creu en la política de
debò. Que és sincera; idealista.
Dipositant una incansable feina
al districte més complicat de la
nostra ciutat. Lamentem la
seva decisió i ens fa sentir tris-
tos. Però sabem que és una de-
cisió pensada i meditada, i per
aquest motiu també la respec-
tem. El que ens sorprèn és que
el Govern d’Hereu opti per res-
tar en lloc de sumar. I que, en
lloc d’engrossir el seu Govern
amb gent independent i prepa-
rada, prefereix tornar al de
sempre, al de fa 31 anys, a la
inèrcia, al que és conegut. Són
dies en què, tota la classe políti-
ca i tots els que creiem en la de-
mocràcia estem tristos. Que
una regidora del partit que sigui
dimiteixi sempre és el resultat
que alguna cosa no s’ha acabat
de fer prou bé. Amb tot, Itziar,
gràcies!

Itziar González,
moltíssimes gràcies!

CiU.MercèHoms

Les narcosales
són un equipa-
ment necessari
perquè les perso-
nes que hagin cai-

gut en la lacra de la droga
tinguin un servei digne i huma-
nitari, però no és menys cert
que les sales de venopunció no
ajuden a la bona convivència,
seguretat, higiene i qualitat de
vida del barri en el qual s’ins-
tal·len. Per aquest motiu, des
del PP no volem narcosales a
zones urbanes i menys, vist el
resultat negatiu que ha tingut
la narcosala al barri del Raval,
tampoc volem una nova sala de
venopunció al Casc Antic, que
no ajudaria gens a millorar el
deteriorament que està patint
el districte que darrerament ha
vist com els furts augmenten i
la sensació d’inseguretat no dis-
minueix. Ciutat Vella tiene mu-
chos problemas que resolver en
seguridad, en atención a las
personas y en lucha contra la
crisis. Hay Barcelonamás allá
de la consulta de la Diagonal y
los Juegos Olímpicos de Invier-
no, la ciudad no acaba en estos
dos proyectos que obsesionan
al alcalde Hereu.

Barcelonamés enllà
de la Diagonal

PPC. Alberto Fernández

Des d’ICV-EUiA
treballem perquè
Barcelona avanci
cap a unmodel de
mobilitat sosteni-

ble, que deixi enrere l’ús irracio-
nal del cotxe a la ciutat i doni
prioritat als desplaçaments a
peu, amb bicicleta i amb trans-
port públic. Una ciutat col·lap-
sada pel trànsit no és amable
per a la gent que hi viu. Hem de
capgirar la lògica d’un espai pú-
blic, on la presència del vehicle
privat encara pesamassa. Hem
de recuperar el carrer per a les
persones. Amb aquest objectiu,
el Governmunicipal ha desple-
gat en aquest mandat un con-
junt d’accions que tenen sentit
en la seva acció combinada: l’in-
crement d’oferta de transport
públic, l’exitosa implantació del
Bicing, l’Àrea Verda d’aparca-
ment, l’eixamplament de vore-
res o la progressiva extensió de
les zones 30 a tots els districtes
de la ciutat, unamesura que su-
posa pacificar el trànsit en una
malla de carrers no principals i
que es tradueix directament en
unamillor convivència i qualitat
de vida per als veïns i veïnes.

Menys cotxes,
millor convivència

ICV-EUiA. Ricard Gomà

El districte de
Ciutat Vella ne-
cessitava, neces-
sita i necessitarà
polítiques reals,

actives, amb lideratge i amb
consens. Tenim pendents un
munt de coses, la major part
de les quals són molt impor-
tants, com ara la discussió i
aprovació del nou Pla d'Usos,
el debat profund i la revisió ur-
banística a la Barceloneta, la
presentació a la Llei de Barris
del Raval de Llevant, el debat
del Paral·lel i la Rambla, el con-
trol dels apartaments turístics,
la lluita per una bona con-
vivència als barris, el desplega-
ment de millors estratègies de
seguretat... Paraules com: pac-
tes, plans, acords, seguiments,
processos, estratègies, ac-
cions... poden significar molt o
res en funció de com es diguin,
qui les digui i quan les digui.
Des d'ERC continuarem treba-
llant per fer que totes aquestes
paraules tinguin un sentit i
que tota la feina que hi ha per
fer arribi a bon port. No comp-
tin amb nosaltres per no aca-
bar moltes coses que haurien
estat possibles.

Quasi tot per fer,
però quasi tot possible

ERC. RicardMartínez

Obre unanova biblioteca
al capdavall de la Rambla

Arquitectura
industrial
L’arquitectura industrial va ser
un bastió de la modernitat arqui-
tectònica a Barcelona durant els
anys cinquanta. Les fàbriques de
SEAT, Lámparas Z, Hispano Oli-
vetti, o les seus d’empreses com
l’Editorial Gustavo Gili o els La-
boratoris Uriach, són algunes de
les icones de l’estètica arquitectò-
nica moderna de la postguerra
que recull aquest llibre.

Lamodernitat a la Barcelona
dels cinquanta.
Arquitectura industrial
Autora: Isabel Segura
Edita: Ajuntament de Barcelona
PVP: 30 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

Portal Barcelona Bressol

Ja es pot consultar el portal Barcelona
Bressol, el punt d'entrada a cada una de
les 73 escoles bressol municipals.
El web també inclou tota la informació
d'interès per als pares i familiars d'in-
fants de 0 a 3 anys.
w110.bcn.cat/portal/site/Portal-
Bressol

Web Idea Diagonal

Del 10 al 16 de maig té lloc la consulta
sobre la reforma de la Diagonal. Hi
podran votar, de manera presencial o a
través d'Internet, les persones més grans
de 16 anys empadronades a Barcelona.
Durant aquest procés participatiu, els
ciutadans podran escollir entre una
opció A, una B o cap de les dues.
A Internet es podrà votar en el web
d'Idea Diagonal.
www.bcn.cat/diagonal

wPOL I E SPORT IU

Pere S.Paredes

“Activa’t als parcs de Barcelona”
és el programa que ajudarà a

mantenir un estil de vida saludable,
practicaràs esport i faràs salut als
parcs de Barcelona, en aquest cas en
concret, al parc de la Ciutadella.
El 8 d’abril, a la plaça de la Cascada
del parc de la Ciutadella, i com a pre-
sentació d’aquest programa, es va ce-
lebrar una sessió de tai-txi. L’activitat
volia donar a conèixer aquest parc
com un dels nous emplaçaments que,
a partir del dia 13 d'abril i en sessions
de dimarts (tai-txi i txi-kung) i dijous
(suaus caminades i exercicis de
memòria), de 12 a 13 hores, s'ha in-
corporat al programa "Activa't".
L’Institut Barcelona Esports, amb el
suport de l’Agència de Salut Pública,
posa a l’abast de tothom aquest pro-
grama amb l’objectiu de millorar la
salut de la ciutadania, especialment
els més grans de 40 anys. Aprofitant
els parcs de Barcelona, s’impulsa la
promoció de l’activitat física i la salut,

punts que incideixen en diferents as-
pectes físics, psicològics, socials, afec-
tius, etc. Aquestes activitats transfor-
men els parcs i els espais verds de la
ciutat en un referent de salut, vida

activa i convivència entre la ciutada-
nia, per mitjà d’activitats saludables
com les caminades, els exercicis de
memòria o el tai-txi i el txi-kung

(ambdues gimnàstiques orientals re-
comanades per a totes les edats que
constitueixen un seguit de movi-
ments suaus i harmònics on es fonen
respiració, concentració mental i mo-
viment).
No cal fer inscripció, només cal que
es vagi amb roba còmoda i calçat es-
portiu. Els monitors recolliran les da-
des per elaborar la targeta Activa’t,
que identifica com a usuari de l’activi-
tat i és requisit imprescindible per
participar-hi.

Més informació:
www.bcn.cat

La millor manera
d'allunyar les malalties
és mantenint una vida
activa que ens ajudi a
trobar-nos en millors
condicions

Caminades, exercicis
de memòria, tai-txi
i txi-kung esperen
els participants

Les gimnàstiques orientals formen part del programa “Activa’t”.

El parc de la Ciutadella,un punt de
trobada per a l’exercici físic i la salut
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Redacció
L’Ajuntament ha posat en marxa
un nou servei de recepció de resi-
dus domèstics que continguin
amiant al Punt Verd de Zona de la
Vall d’Hebron (av. de l’Estatut de
Catalunya/Camí de Can Travi). S’hi
poden deixar objectes fets amb
amiant o els seus derivats (fibro-
ciment), com ara plaques d’uralita
llises o ondulades, canonades,
dipòsits d’aigua, jardineres o reixes
de ventilació, entre d’altres.
Aquests residus es traslladen poste-
riorment a un abocador autoritzat.
Les fibres d’amiant van ser un
material molt utilitzat al sector de
la construcció per fabricar bai-

xants, canonades o elements d’aï-
llament tèrmic. És un material pe-
rillós per a la salut quan es talla o
trenca, ja que les fibres es despre-
nen i poden entrar a l’organisme a
través de la respiració. Una ordre
ministerial del 7 de desembre del
2002 va prohibir-ne la producció,
l’ús i la comercialització.
A causa de la seva perillositat, l’a-
miant requereix una manipulació
molt delicada. Els ciutadans que
vulguin portar aquest tipus de re-
sidus al Punt Verd s’han d’infor-
mar prèviament al telèfon 010
(0,39 euros + IVA d’establiment
de trucada més 0,05 euros + IVA
per minut tarifat per segon), al
012 (Generalitat) o al mateix Punt
Verd de Zona de la Vall d’Hebron
(T. 93 428 04 96). Es recomana
no trencar el material i utilitzar
guants i mascareta d’un sol ús.

Nou servei de recepció de
residus domèstics amb amiant

S ERVE I PÚBL IC
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Parli’m de Xamfrà.
Xamfrà és un centre de música i escena
per a nens i nenes que viuen al Raval.
I els objectius?
Nosaltres treballem amb l’art i la músi-
ca per l’esperança, en un objectiu huma-
nitari, que té dos pilars importants, la
música i l’ètica. Utilitzem l’art per edu-
car, perquè el nostre pensament pe-
dagògic es basa en els beneficis que pot
aportar l’educació a través de l’art i de la
música en particular.
Quan es va crear el centre?
El gener de 2005, quan em vaig jubilar
de l’escola deMúsica de l’ARC de Sarrià.
El va crear vostè sola?
No, em van acompanyar l’Ester Bonal i
laMaria Àngels Roger.
Comva sorgir Xamfrà?
De la idea que podíem ajudar els nens i
les nenes que no tenien les mateixes
oportunitats que les criatures que viuen
en altres districtes de Barcelona amb la
creació d’un centre on l’educació es fes a
través de l’art i on els infants apren-

guessin a comunicar-se i a treballar en
equip, augmentessin la seva autoestima
i compartissin emocions a través de la
música i de les arts en general.
Difícil?
Bé, nosaltres volem aconseguir una
convivència pacífica dins d’una diversi-
tat. Per a nosaltres, els qui estem treba-
llant, tant l’equip directiu com els pro-
fessors entenem que la diversitat és una
riquesa i mai un inconvenient.
Comva ser el començament?
Difícil. Vam començar en els locals que
ens van deixar a l’Institut Miquel Tarra-
dell, amb 14 criatures. Però la dificultat
era que la mainada venia sense cap hà-
bit de disciplina i convivència, i això en
aprenentatges que necessiten una quie-
tud i una atenció absoluta era un pro-
blema.
Quin ha estat el vostre periple fins
a arribar aquí?
Des del 2005 fins al 2009, a l’institut i
en algun altre espai que ens han deixat,
com el centre social, el centre Salvador
Gavina, etc., van ser moments on calia
espavilar-se per tirar endavant, perquè
ens portaven també criatures d’altres
tallers per fer música, teatre, guitarra,
etc. A nosaltres ens agrada molt treba-

llar en xarxa, per això de seguida que
vam començar Xamfrà ens vam fer so-
cis de la fundació Tot Raval.
Què ofereix Xamfrà?
En aquests moments tenim 12 tallers:
percussió-ORFF, música i moviment,
cant coral, percussió amb instruments
africans, Free Dance, guitarra, acordió,
teatre, teatre musical i ara també tenim
un cor demares.

Què els ha significat el nou local?
La instal·lació aquí, al carrer de les Tà-
pies, 9, ens ha permès l’ampliació de la
matrícula, a més de disposar d’uns es-
pais on poder guardar totes les nostres
coses al seu lloc. Ha estat un gran
avenç i una seguretat.
Quines criatures hi estan apunta-
des?
Entre els inscrits a Xamfrà, hi ha un

11% de catalans i la resta és de dife-
rents nacionalitats.
Què empot dir de la gestió?
La gestió de Xamfrà està dintre de la
Fundació l’ARC Música, que administra
també l’escola Can Ponsic de Sarrià.
Tots dos centres tenenmolta relació.
Per cert, fa poc el Districte de Sar-
rià-Sant Gervasi, li ha concedit
unamedalla, oi?
Sí, el 24 de març em van donar la Me-
dalla de la Dona, que em va atorgar el
Consell de Dones d’aquell Districte per
la feina feta en l’educació musical du-
rant 40 anys.
I què li va semblar?
Els primers moments em va fer una
mica de vergonya, ja que hi ha molta
gent al Districte que també s’homereix.
Després, un cert orgull que un grup de
dones pensessin enmi. És una cosa que
els hi agraeixomolt.
Per acabar, per què el nom de
Xamfrà?
Va sorgir pensant en Barcelona i l’Ei-
xample de Cerdà, on totes les cantona-
des estaven escapçades. El cèlebre urba-
nista en deia llocs de trobada, així que,
per a nosaltres, Xamfrà també és això,
un lloc de trobada.

ENTR EV I S TA Maria Dolors Bonal, una de les fundadores de l’escola de música i escena Xamfrà

Maria Dolors Bonal a l’escola Xamfrà, a Ciutat Vella.

Maria Dolors Bonal va fundar el 1967 l’escola

l’ARC,al barri de Sant Gervasi. Implicada en la

seva tasca d’apropar l’art i la música als més

petits, el 2005 va crear l’escola Xamfrà al Raval

“Nosaltres treballem
amb l’art i lamúsica
per l’esperança,en un
objectiu humanitari”

“La diversitat és
una riquesa i mai
un inconvenient”

Josep Maria
Contel


