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Una carpa situada davant de San-
ta Mònica és el símptoma més vi-
sible de la programació “Ramble-
ros”, organitzada amb l’objectiu
de recuperar l’esperit obert, lliure
i creatiu que va viure la Rambla el
segle passat, entre final de la dè-
cada dels anys 60 i fins ben en-
trats els anys 80.
Espectacles, exposicions i debats,
que tindran lloc en diversos espais
insòlits a l’entorn de la Rambla,
serviran per fer una radiografia
completa dels canvis socials i cultu-
rals d’aquella època. Entre els “ram-
bleros” convidats a participar hi ha
personatges tan singulars com Án-
gel Pavlovsky, Jaume Sisa, Nazario,
Mario Gas, Enric Sopena, Oriol
Tramvia o Montserrat Carulla.

“Rambleros” recupera l’esperit
obert i tolerant de la Rambla

UBICACIÓ

Un edifici històric
annex a la capella
de Sant Llàtzer

USUARIS

Dóna servei a una
població de més de
49.000 persones

PRESSUPOST

Més de 3,8 milions
d’euros d’inversió
econòmica

Pàg. 3

ENTREVISTA Pàg. 8

Lluís Cabrera
President de la Fundació
Taller de Músics

“Formar músics
i despreocupar-nos
del seu futur
professional ens
sembla obscè”
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Cartell de “Rambleros”.

Obre el nou Centre de
Serveis Socials del Raval
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ACTIVITATS

Dimecres 17 de març
Toca’m, sóc teu (Luke Jerram)
Durant tot el dia es podrà participar en un concurs de piano
de cua al carrer.

Dijous 18 de març
Gabrielle d’Estrées y su hermana
A les 21.30 h. al centre cívic Barceloneta
(carrer Conreria, 1-9)
Treball en procés que parteix d’una investigació sobre
el quadre Gabrielle d’Estrées y su hermana en el bañomit-
jançant la translació del fet pictòric a escena i a través
de l’estudi de la biografia de Gabrielle, amant d’Enric
IV i dona sotmesa als costums socials i ideològics del
segle XVII. Idea i direcció: Eva Zapico. Espectacle ofert
en la programació del mes de la dona.

Dilluns 22 de març
Dona i matriarcat a l’Àfrica
A les 19 h, a la Biblioteca Francesca Bonnemaison
(carrer Sant Pere més Baix, 7)
Xerrada a càrrec de Ferran Iniesta, professor d’Història
d’Àfrica.

Fins al 28 de març
“Rambleros”
Exposicions, teatre, taules rodones
Carpa a la Rambla de Santa Mònica.
Més informació: www.bcn.cat

TEATRE

Fins al 28 de març
Silencis
De dijous a dissabte a les 21 h i diumenges a les 19.30 h al
Teatre del Raval (carrer Sant Antoni Abat, 12)
Espectacle musical en català produït per la Companyia
Ferroviària. Durada: 80 minuts. Preu: 16-18 ¤.
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ATENCIÓ AL CIUTADÀ

Oficina d’atenció al ciutadà (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
Conreria, 1-9.
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 93 443 17 54
Raval Sud
Nou de la Rambla, 45.
Centre serveis socials 93 442 54 05
Raval Nord
Erasme Janer, 8.
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

INFANTILS

Dissabte 20 de març
Qui ha passat per aquí?
A les 12 h, a la Biblioteca Barceloneta-La Fraternitat (car-
rer Comte de Sta. Clara, 8-10)
Activitat dins del cicle “Lletra petita”.

Dijous 25 de març
Moon phases
A les 18 h, a la Biblioteca Francesca Bonnemaison (carrer
Sant Pere Més Baix, 7)
Activitats de petit format dins del cicle “Lletra petita”.

Fins al 28 de març
Llunàtics
A les 18 h (ds) i a les 12 h i 17 h (dg), al Teatre del Raval
(carrer Sant Antoni Abat, 12)
A càrrec de Cia. Llunàtics. Edat: de 2 a 7 anys.

MÚSICA

Diumenge 21 de març
Funk, Blues i Soul amb Alex TNT &
Albert Greenlight
Sessions a les 11, 12 i 13 h a la sala Jamboree
(plaça Reial, 17)
Concert 30 minuts de música a la Reial. Preu: 5 ¤.

Diumenge 28 de març
Jazz de la mà de Carme Canela & Albert
Bover
Sessions a les 11, 12 i 13 h a la sala Jamboree (pl. Reial, 17)
Concert 30 minuts de música a la Reial. Preu: 5 ¤.

Divendres 9 d’abril
BCNmp7
De 17 h a 23 h al Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona (carrer Montalegre, 5).
5a temporada del festival de música pop-rock en viu.

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

És important tenir cura dels
espais comuns de l'edifici,

ja que són compartits i utilit-
zats per veïns i veïnes. És res-
ponsabilitat de tothom mante-
nir-los en bon estat. Per això,
en cas de detectar algun des-
perfecte (a la porteria, les bús-
ties, la instal·lació elèctrica,
l’ascensor...), cal avisar el presi-

dent de la comunitat perquè hi
posi remei. Col·laborar en el
bon ús de les instal·lacions i els
espais comuns de l'edifici con-
tribueix a disminuir la despesa
econòmica de la comunitat i, el
que és més important, a millo-
rar la convivència i les rela-
cions entre les persones que
en formen part.

Manteniment i cura dels
espais comuns



CIUTAT VELLA

DanielVenteo

El passat 28 de gener va en-
trar en funcionament el

nou Centre de Serveis Socials
del Raval, situat al carrer del
Carme, 101-109, a tocar de la
centenària capella de Sant Llàt-
zer a la plaça del Pedró. El nou

equipament aplega en un sol
edifici les instal·lacions fins ara
existents als carrers d’Erasme
Janer, 8, i Nou de la Rambla,
45. En total, el centre dóna co-
bertura a una població de més
de 49.000 habitants a tot el
Raval.

El nou equipament, que ha re-
querit una inversió de 3,8 mi-
lions d’euros, té una superfície
de més de 1.800 m². Les seves
modernes instal·lacions dispo-
sen de tots els serveis per aten-
dre adequadament les necessi-
tes dels usuaris i de l’equip

multidisciplinari d’uns 35 pro-
fessionals que hi treballa, tant
des del punt de vista de l’acces-
sibilitat, la seguretat i el con-
fort com des del punt de vista
de les noves tecnologies.
En paraules de l’alcalde de Bar-
celona, Jordi Hereu, “ens tro-
bem en un equipament que ja
en l’època medieval existia
amb vocació de servei als al-
tres, que en aquells moments
era l’atenció, per exemple, a les
persones que patien una ma-
laltia tan terrible com la lepra.
Estem en un espai on molts
segles ens contemplen. Avui
aquest edifici és un magnífic
símbol d’un compromís d’a-
quest Ajuntament amb la ciu-
tadania: el desplegament del
nou model de Serveis Socials
Bàsics”.

El nou model de Serveis So-
cials Bàsics
El desplegament del nou mo-
del de Serveis Socials Bàsics és
una prioritat de l’Ajuntament
en aquest mandat, amb la mi-
llora qualitativa de l’atenció a
les persones i amb l’ampliació

de la xarxa d’equipaments i els
equips de professionals que hi
treballen. L’objectiu és donar
resposta a la nova Llei de Ser-
veis Socials aprovada pel Parla-
ment de Catalunya l’octubre
del 2007, que estableix les ba-
ses generals per al desplega-
ment del nou model, que in-
trodueix l’accés als Serveis
Socials com un dret universal i

subjectiu per a tota la ciutada-
nia.
En el conjunt de la ciutat, l’A-
juntament destina més de 50
milions d’euros a millorar la
qualitat de l’atenció social i
augmentar de 34 a 41 els cen-
tres de Serveis Socials. Des del
2008, ja s’hi han incorporat 88
nous professionals a la xarxa,
nombre amb el qual ara ja su-
men un total de 550.
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Part posterior de la capella de Sant Llàtzer, vista des de l’interior del centre.

El nou Centre de Serveis Socials

del Raval ha obert les portes a la

plaça del Pedró. El centre millora

l’accés als serveis socials i ofereix

una atenció més àgil i equitativa.

El barri del Raval estrena
nou Centre de Serveis Socials

CIUTADANS OPINEN

María Peñuelas
Estudiant

La verdad es que no lo
he visitado todavía.
Encuentro alguna
incongruencia arquitec-
tónica, pero en general
es muy bonito.

Isabel Araujo
Cambrera

Me parece fenomenal,
guapísimo, muy mono.
Estoy encantada; trai-
go aquí a mi hijo.

Josep Maria
Borràs
Tècnic de teatre

Tot el que és espai i
infraestructures públi-
ques és útil i necessari,
i em sembla molt bé.

Montserrat
Fernández
Mestressa de casa

No conocía el centro,
pero me parece una
muy buena iniciativa,
porque tenemos
muchos problemas que
resolver en el barrio

Montserrat
Subirà
Ceramista

El vaig veure quan l’es-
taven fent i ha quedat
molt bonic. Ja feia falta
una mica de neteja a la
zona! La idea és molt
bona.

Patricia Cisneros
Auxiliar de geriatria

El centro es divino.
Ahora se juntan todos
los servicios aquí y
resulta muy práctico.
Y, desde luego, las asis-
tentas del Raval Norte
son divinas.

Què l i s emb l a e l n ou Cen t r e d e S e r ve i s S o c i a l s d e l R ava l ?

El nou equipament
ha suposat una
inversió econòmica
de 3,8 milions
d’euros

SANT L LÀTZER , UNA H I S TÒR I A CENTENÀR I AA
La remodelacióde l’edifici del segleXIXqueacull el nouCentredeServeis Socials del Raval

ha permès la recuperació dels valors patrimonials de la façana lateral de la capella de Sant

Llàtzer, que ara ha quedat integrada dins del disseny del nou equipament. Les obres de

transformació de l’edifici han estat realitzades per Foment de Ciutat Vella, que prepara la

publicació d’un llibre monogràfic sobre la història de la capella de Sant Llàtzer i la seva

recuperació ciutadana.
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URBAN I SME

BelénGinart

La rehabilitació de la Bar-
celoneta ja està en mar-

xa. Tres finques del barri
han estat les primeres a ini-
ciar les obres acollint-se als
ajuts que s’ofereixen en el
Programa de Rehabilitació,
en el marc del Pla de Barris. I
l’interès que han suscitat les
subvencions fa preveure que
seran moltes més. Des que
va obrir les portes l’Oficina
Tècnica de la Barceloneta,
des d’on es gestiona tot el
desplegament del Pla de Bar-
ris, són ja 80 les comunitats
de propietaris que s’han in-
teressat pel programa. D’a-
questes comunitats, 40 han
iniciat els tràmits per acollir-
se a les ajudes i 21 ja han fet
l’estudi de viabilitat previ per
conèixer en detall el tipus
d’intervenció de rehabilita-
ció que s’hi hauria de portar
a terme.
El Programa de Rehabilitació
preveu tres tipus d’actua-
cions: la rehabilitació i l’equi-
pament dels elements co-
muns dels edificis (baixants,
cobertes, façanes…), la reha-
bilitació i l’equipament dels

elements comuns dels edifi-
cis amb valor històric i la
mediació comunitària. Per
accedir-hi, cal una sol·licitud
prèvia per part de la comuni-
tat de propietaris, que dóna
lloc a una avaluació tècnica,
gratuïta i sense compromís
de les necessitats de l’edifici.
Si es decideix iniciar les

obres, s’han d’encarregar
tres pressupostos diferents i
presentar-los a l’oficina, la
qual determina a quina sub-
venció té dret cada pressu-
post. Abans de començar
les obres, la comunitat, l’ofi-
cina i l’empresa constructo-
ra signen un acord amb un

seguit de condicions, com
l’obligació de les finques
amb llogaters de mantenir
les rendes als veïns, que
permetran protegir el parc
d’habitatge de la Barcelone-
ta. En conjunt, les tres pri-
meres finques que han ini-
ciat la rehabilitació opten a
una subvenció total de
335.195 euros.

Més informació:
Oficina Tècnica
de la Barceloneta
C. Balboa, 36
C. Ginebra, 43
Telèfon: 93 319 35 13

Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres,
de 9 a 14 h.
Dimarts i dijous,
de 16 a 18.30 h.

www.barcelonetapladebar
ris.cat
hola@barcelonetapladebar
ris.cat

Un edifici del carrer Magatzems, el primer a acollir-se als ajuts.

Les parts signen
un acord de
rehabilitació que
permetrà protegir
el parc
d’habitatage

40 comunitats
de propietaris han
iniciat els tràmits
per acollir-se als
ajuts que es
concedeixen
en elmarc del
Pla de Barris

Enmarxa les obres per a la
rehabilitació de la Barceloneta

Fragment del dibuix de la portada de “Le Petit Journal”
del 25 de novembre de 1893, on descriuen l’explosió de
la bomba. (Foto del documental “La bomba del Liceu”)

La bomba del Liceu
Com cada any, l’obertura de la temporada operística del Li-
ceu reunia tot el bo i millor de la societat i la burgesia bar-
celonines. L’any 1893, la temporada començava el dia 7
de novembre i l’òpera escollida havia estat Guillem Tell, de
Rossini. Mentre el públic s’acomodava a la sala ningú podia
presagiar la tragèdia que es viuria unes hores més tard. Se-
guint la pauta establerta, l’òpera va començar i, sense cap
entrebanc, es va arribar al final del primer acte. Poc temps
després d’haver començat el segon acte, a les 22.15 h., l’a-
narquista Santiago Salvador Franch, que seguia la repre-
sentació des del cinquè pis, es va posar dret i va llançar so-
bre la platea del teatre dues bombes orsini. L’una va
explotar a la fila 13, mentre que l’altra va anar a parar sobre
la falda de la senyora Neus Cardellach. Aquesta explosió va
ocasionar 22 víctimes mortals i uns quants ferits, a banda
de deixar la platea del teatre en un estat llastimós.
Santiago Salvador, de 30 anys, que era natural del poble
Castelserás, de la província de Terol, va intentar fugir en di-
recció a Saragossa, però va ser detingut abans de fer-se
escàpol. Jutjat i condemnat a mort, va ser executat amb el
garrot vil pel botxí Nicomedes Méndez, el 2 d’octubre de
1894, en el pati dels Cordelers de la presó del carrer Reina
Amàlia –avui plaça de Folch i Torres– malgrat les peticions
d’indult que van demanar diversos col·lectius.
Fent un repàs d’aquests fets, aquest mes s’ha estrenat el
documental La bomba del Liceu, del director Carles Balagué.
Un film que compta amb la col·laboració d’Eduardo Men-
doza, Lluís Permanyer, Antoni Dalmau, Francisco Gonzá-
lez Ledesma o JosepMartí Gómez..
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 443 22 65

J. M. ContelÀLBUM HISTÒRIC

Elaboren el pa de manera artesana.

El forn Solà és un negoci familiar amb
una història que s’estén al llarg de tres

generacions. El van obrir l’Isidoro Solà i la
Maria Martorell, després vindrien el Josep
M. Solà i la Maria Gràcia Tort, i actualment
hi són l’Eva Solà i el Jaume Llecha. Han
passat molts anys des que van obrir, però la
família Solà sempre ha mantingut el com-
promís de fer bon pa, de manera artesana.
Hi trobarem el pa de pagès, el de cereals, el
rústic, la xapata... El forn està tan arrelat
que sovint es converteix en un petit fòrum

on es pot prendre el pols al barri. L’Eva està
al dia de tot. Aquest tracte familiar sumat a
la qualitat del pa són les claus que els per-
met mantenir la fidelitat dels clients. Des
de l’estiu de l’any passat disposen d’un ser-
vei de cafès, tes i xocolata per emportar que
ha tingut una gran acceptació per part dels
comerciants de la zona i els turistes.

Forn Solà
C. Regomir, 12
Telèfon: 93 315 08 07

E L TAULE L L

Tres generacions fent pa del bo

Joan Anton Font
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NOT ÍC I E Sf
Pianos al carrer
El Concurs Internacional de Música Maria Canals treu
cinquanta pianos als carrers de Barcelona. Del 13 al 26
de març, hi haurà pianos de paret a diferents punts de
Ciutat Vella (plaça del Palau, la Rambla, plaça Reial...),
perquè tothom els pugui tocar. I el 19 de març, recitals
amb piano de cua a la plaça Reial (tot el dia), al Pou de
la Figuera (11.30 h) o a la rambla del Raval (18 h). In-
formació: www.pianosalcarrer.com

Comissió Turisme a Ciutat Vella
La Comissió Turisme a Ciutat Vella va fer la tercera
reunió el 19 de gener passat. A la trobada, presidida
per la sociòloga Marina Subirats, hi van participar
veïns, representants de les associacions comercials, de
les entitats del districte i dels grups polítics munici-
pals i agents del sector turístic. La Comissió és un
marc de treball i reflexió sobre l’encaix del turisme a la
ciutat, especialment a Ciutat Vella.

NouTiquet Rambles a la Virreina
Tiquet Rambles és un nou punt de venda d’entrades de
teatre, música, cinema i d’entrades per a museus si-
tuat al Palau de la Virreina (la Rambla, 99). Funciona
de dilluns a diumenge, de 10 a 20.30 h. També ofereix
un servei Last Minute de venda d’entrades de teatre al
50% des de les tres hores abans del començament de
l’espectacle. A Tiquet Rambles, s’hi pot adquirir entra-
des per a tots els teatres de la ciutat.

Novarina, convidat de BarriBrossa 2010
La setena edició de BarriBrossa 2010 se celebrarà del
12 al 23 d’abril i té l’escriptor, pintor i dramaturg Valè-
re Novarina com a autor convidat. BarriBrossa, una
iniciativa de Brossa Espai Escènic, és un programa
d’accions al voltant de les arts teatrals i de la cultura
escènica i visual, les quals tindran lloc a diferents es-
pais de Ciutat Vella, com ara el MACBA, el convent de
Sant Agustí o el Museu Picasso.

Redacció

La programació de "Ram-
bleros" omplirà la Rambla

d'espectacles, exposicions i
debats. Un total de tretze tau-
les rodones tindran lloc a di-
versos espais insòlits situats a
l'entorn d'aquesta singular
avinguda, amb la voluntat de
reivindicar el caràcter tolerant
i obert de Barcelona.
Més enllà de la carpa que
s'instal·larà a la rambla de
Santa Mònica, el Teatre Ro-
mea, el London Bar, l'Hotel
Oriente o la Llibreria Cómpli-
ces són alguns dels escenaris
escollits per aprofundir dife-
rents aspectes de la Barcelona
del final de la dècada de 1960
i fins a mitjan anys vuitanta. I

és que el cicle de taules rodo-
nes de "Rambleros" proposa
fer una radiografia completa
dels canvis socials i culturals
de l'època.

Per aquest motiu, es tractaran
temes tan diversos com els
orígens i la normalització so-
cial dels gais i les lesbianes
(“Sortir de l’armari”, a la carpa

el dia 8), el radicalisme anti-
nuclear que va donar lloc a
les opcions ecologistes (“Nu-
clears? No, gràcies”, a La Car-
pa el dia 16 ), el moviment
feminista (a la Llibreria Cóm-
plices el dia 9) o la llibertat
d'expressió (a la carpa el dia
24). Alhora, s'aprofundirà en
l'esperit del hippisme, els mo-
viments antifranquistes, les
propostes musicals inspira-
des en Woodstock o l'escena
teatral barcelonina.
A més, a banda de l'interès i la
varietat dels temes, un altre
reclam a tenir en compte per
participar en aquestes activi-
tats de debat són els partici-
pants en les taules rodones,
formades per personatges tan
singulars com Loles Leon, En-
ric Sopena, Carme Sansa, José
María Nunes, Toti Soler, Car-
los Jiménez Villarejo, Nazario,
Mario Gas, Magda Oranich,
Oriol Tramvia o Quico Palo-
mar. Una oportunitat de luxe
per conèixer el vessant més
explosiu i creatiu de la Barce-
lona dels últims anys de la dic-
tadura i la transició democrà-
tica, de la mà dels seus
protagonistes.

Dones i homes de Ciutat Vella per la igualtat
Redacció

El Districte de Ciutat Vella ha pre-
parat una programació especial

per a aquest mes de març arran de la
celebració del Dia de la Dona. El pro-
grama s’inicia el 8 de març amb la
trobada de dones i homes de Ciutat
Vella “Cap a la igualtat”, a la plaça Vi-
cenç Martorell, i la conferència pos-
terior “La igualtat de gènere, a l’a-
genda europea”, a la sala Ernest
Lluch de la seu del Districte. Entre
les activitats previstes durant la res-
ta de març, cal destacar la Trobada

de Dones Emprenedores ODAME
que es fa el dia 11, a les 12 h, a la seu
de Barcelona Activa a Ciutat Vella, al
Convent de Sant Agustí (pl. Pons i
Clerch, s/n). La trobada serà un es-
pai divulgatiu sobre aquesta escola,
amb l’objectiu que les dones puguin
adquirir la seva independència
econòmica mitjançant la creació de
les seves pròpìes empreses. Es refle-
xionarà sobre quines idees de negoci
es poden transformar en empreses
viables que potenciïn llocs de tre-
balls innovadors per a altres dones.

Una altra cita important del progra-
ma és la Ruta Barcino BCN que or-
ganitza el Consell de Dones Ciutat
Vella en col·laboració amb el Museu
d’Història de la Ciutat. La ruta es
farà el 18 de març i consistirà en un
itinerari que farà una nova mirada
sobre la ciutat romana. Sortirà de la
Via Sepulcral Romana de la plaça
Vila de Madrid, a les 16 h, passarà
pel Temple d’August i finalitzarà a la
plaça del Rei.
Més informació:
www.bcn.cat/ciutatvella

Fragment del cartell del Dia de la Dona 2010.

Una completa pro-
gramació d’activitats
recupera,aquestmes
de març, sota el
nom de“Rambleros”,
el caràcter creatiu,
obert i tolerant d’una
de les principals vies
de Ciutat Vella i de
Barcelona: la Rambla

Imatge d’arxiu de la Companyia Elèctrica Dharma.

Hi haurà tretze
taules rodones a
diversos espais
insòlits situats a
l’entorn de la
Rambla

Una radiografia de la història
contemporània de la Rambla

E SP ECTACL E S A LA CARPAA
Fins al 28 de març, la carpa situada a la rambla de Santa

Mònica acull diariàment espectacles per a tots els públics,

des de concerts i circ fins a activitats infantils. La carpa té

nits dedicades a la Cúpula o al Gato Pérez o d’altres de

foc, màgia i hipnosi. Hi actuaran els Germans Poltrona,

JaumeSisa,Ángel PavlosvkyoHerta Frankel ambels seus

titelles. Tota aquesta programació és de pagament.

També es poden visitar exposicions gratuïtes sobre

Nazario,el cartellisme o Zeleste i la Barcelona deNit.
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ThaísGutiérrez

El disseny ja té un punt de referència
a la Rambla. Exactament al número

30. Aquí és on s’ha traslladat Elisava,
l’Escola Superior de Disseny, que fins
ara ocupava un edifici a la plaça de la
Mercè. Amb aquest trasllat, Elisava vol
començar una nova etapa de creixe-
ment per tal de consolidar-se com a ins-

titució de referència en el camp del dis-
seny, a través de la internacionalització
de la seva oferta, la creació de més xar-
xes amb escoles i empreses internacio-
nals i amb la promoció de la recerca.
L’alcalde, Jordi Hereu, va presidir l’acte
d’inauguració, el passat 2 de febrer, en
què va destacar la importància d’aques-
ta escola de disseny per a Barcelona i

per a Ciutat Vella en particular. “Vull
agrair aquesta nova aposta pel barri,
perquè l’aportació d’Elisava al projecte
de barri és incalculable. Amb la cultura i
el disseny enfortirem un espai tan em-
blemàtic com la Rambla”, va destacar
Hereu. L’alcalde va voler passejar pels
nous espais de l’escola, que compta amb
10.500 m2 repartits en quatre plantes i
on els 2.100 alumnes ja segueixen al-
guns dels graus, postgraus o màsters en
Disseny, Enginyeria d’Edificació i En-
ginyeria en Disseny Industrial que s’hi
imparteixen.
Aprofitant la presència de l’alcalde, el
director de l’escola, Xavier Costa, li va
lliurar una mostra de la imatge de la
campanya de la Rambla per a la can-
didatura a Patrimoni de la Humani-
tat, que ha realitzat un grup d’alum-
nes i exalumnes en col·laboració amb
l’Associació d’Amics, Veïns i Comer-
ciants de la Rambla. Costa va explicar
que Elisava “renova el seu compromís
amb Ciutat Vella, amb Barcelona i
amb la Rambla”.

Més informació:
Elisava. Escola Superior de Disseny
La Rambla, 30
08001 Barcelona

EQU IPAMENT S

L’alcalde va presidir la inauguració el 2 de febrer passat.

Conèixer l’art que
hi ha al carrer
Els carrers i les places de la ciutat
compten amb nombroses obres
d’art. Aquest llibre és un catàleg
de tot aquest art públic amb tex-
tos d’un nombrós grup de pro-
fessionals, estudiosos i especia-
listes que n’han fet una lectura
històrica i una anàlisi artística.
Cada peça va acompanyada d’una
il·lustració.

Art Públic de Barcelona
Jaume Sobrequés, Josep M.
Huertas, Jaume Fabre i altres.
Edita: Ajuntament de Barcelona i
Àmbit Serveis Editorials.
PVP: 68 euros

LLIBRES

E L S GRUPS MUN IC I PA L S OP INENO

GRUPS MUNICIPALS

Lainspecció, una
eina per a la
qualitat de vida
PSC. Itziar Gonzalez

Una de les eines
més importants
d’un districte per
vetllar pel bon
funcionament i

respecte per la convivència és la
inspecció. Ciutat Vella, on la in-
tensitat d’activitat és extrema,
l’organitzem partint de cam-
panyes específiques actuant so-
bre sectors o activitats que po-
den generar conflictes. Activem
campanyes d’inspecció sobre
apartaments turístics (tramita-
des 144 ordres de cessament,
executats 15 precintes de pisos
amb un ús turístic il·legal), esta-
bliments de concurrència públi-
ca que pel soroll provoquen
molèsties als veïns (172 expe-
dientats, 12 traslladats a la Fis-
calia deMedi Ambient), boti-
gues de souvenirs (tancades
21), la venda ambulant i els ho-
raris comercials (25 establi-
ments expedientats per incom-
pliment). Control de 85
establiments de venda de plats
preparats perquè no es tornin
de concurrència pública i, per
últim, d’habitatges que actua-
ven com a pensions o prostíbuls
(45 expedients oberts).

Una plaça Vila de
Madridmés segura
CIU. Mercè Homs

La plaça Vila de
Madrid és una de
les zones privile-
giades del distric-
te que gaudeix

dels elements bàsics per fer bar-
ri: veïns, història, moviment,
gent, repòs, comerç i verd.
Tots aquests elements, valuosos
per ells mateixos, però amb un
valor afegit quan poden conviu-
re, fan que el Gòtic sigui un lloc
privilegiat. Per això, des de
Convergència i Unió no ens
cansem de vetllar pel que els
veïns i veïnes reclamen incansa-
blement: gaudir de l’espai amb
seguretat (amb el tancament
nocturn de la plaça i la no
presència de comportaments
incívics), accessible per a tot-
hom, amb lloc per als més pe-
tits, amb una recollida adequa-
da d’escombraries i reordenació
de les motos, amb plafons in-
formatius, amb bancs per seu-
re... en definitiva, per la recupe-
ració d’una plaça barcelonina
amb tots els ets i uts.
Des de CiU vetllarem perquè els
compromisos del govern es du-
guin a terme. Com sempre, es-
tem a la vostra disposició a
mhomsm@bcn.cat.

Recuperem
la Rambla
PPC. Alberto Fernández

Ciutat Vella recla-
ma tornar a la
Rambla la im-
portància que
mereix per la seva

història, tradició i punt de tro-
bada pels barcelonins. Els úl-
tims anys no han estat gaire po-
sitius per a la Rambla a causa
dels problemes de seguretat i
incivisme. Per això hem de po-
tenciar una Rambla per als bar-
celoninsmillorant molts dels
serveis municipals. Hi cal més
enllumenat, més seguretat amb
Mossos, Guàrdia Urbana i cà-
meres de videovigilància i po-
tenciar el comerç. Des del Partit
Popular també proposem la re-
cuperació del Teatre Principal
de la rambla de SantaMònica
per tancar l’oferta cultural del
passeig i donar més vida a la
part mar de la Rambla. 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, conmás equipa-
mientos y servicios sociales, y
una inmigración ordenada que
cumpla la ley y respete a la ciu-
dad y el país que les acoge.

Ecologia
quotidiana
ICV-EUiA. Ricard Gomà

En els darrers
mesos hem des-
plegat a tots els
districtes la nova
contracta de ne-

teja de Barcelona. La seva cara
més visible són els nous con-
tenidors, més accessibles i més
a prop de tothom, ja que
n’hem augmentat el nombre
en un 37%. El servei de neteja
de la via pública també ha aug-
mentat la seva freqüència mit-
jana. Alhora, hem estès a tota
la ciutat la recollida selectiva
de la fracció orgànica –la que
es diposita en els contenidors
marrons–, que ens permet
aprofitar una part important
dels residus per fer compost
per a jardineria o per generar
gas i electricitat. Fem així un
nou salt endavant cap a una
ciutat més sostenible, més
verda, més humana, però ens
cal la col·laboració de tothom.
L’ecologia de la quotidianitat
és, sens dubte, la que té un po-
tencial més elevat de transfor-
mació, perquè sense els canvis
d’hàbit a petita escala, en el
dia a dia, de poc serveixen els
compromisos i declaracions
d’alt nivell.

El Paral·lel també
és el Raval
ERC. Ricard Martínez

Estem d’acord
que cal una es-
tratègia al
Paral·lel que tin-
gui en compte

tota l’oferta d’oci nocturn i es-
pectacle, i més quan algunes
de les seves emblemàtiques
sales s’estan reformant per
tornar a l’escena. No podem,
però, abordar un debat exclu-
sivament sobre l’oci al Paral·lel
sense tenir uns sistemes efi-
cients per garantir la con-
vivència i el dret al descans.
El nou Paral·lel també ha de
tenir en compte tota la seva
potencialitat, sobretot aquells
aspectes que poden reforçar la
idea de ciutat compacta, amb
mixtura d’usos, convivencial i
comercial. Aquesta potenciali-
tat la té en la gent dels tres
barris que limiten l’avinguda.
El Paral·lel també és Raval i el
barri ha de poder dir quelcom
sobre quina ha de ser l’orienta-
ció de l’avinguda: estrictament
des del punt de vista de l’oci i
l’espectacle?, o ampliant el fo-
cus i afegir-hi la mobilitat,
l’urbanisme, el comerç, el pai-
satge urbà i els equipaments
comunitaris?

El disseny de l’Escola Elisava
es trasllada a la Rambla
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MULT IMÈDI A

TELEVISIÓ

BTV
“Connexió Barcelona”
De dilluns a divendres, de 17 a 20 h
“Info Barris”. Dilluns a les 14.40 h
Canal 39 UHF i Canal 26 TDT
www.btv.cat
www.btvnoticies.cat

RÀDIO

Ràdio Ciutat Vella - 100.4 FM
Plaça del Padró, s/n
Tel. 93 442 97 01

COM Ràdio – 91.0 FM
Travessera de les Corts, 139
Tel. 93 508 06 00

PUBLICACIONS

Nova Ciutat Vella
Revista editada per la Univ. Ramon Llull.
C/ Valldonzella, 23 Tel. 93 253 32 07

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

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

INTERNET

Web d'obres

Informació actualitzada setmanalment
de totes les obres que es fan a Barcelona.
inclou una bústia per atendre les consul-
tes, les queixes i els suggeriments de la
ciutadania. Hi ha totes les obres que
afecten la via pública i que tenen una
durada prevista superior a una setmana.
www.bcn.cat/obres

Web d'Idea Diagonal

El web de la Diagonal s'actualitza amb
nous continguts audiovisuals i informa-
ció sobre com serà el vot durant la con-
sulta que es portarà a terme entre el 10 i
el 16 de maig. La votació serà electrònica
i es podrà fer de manera presencial en
qualsevol dels Punts de Consulta
Presencial (PCP) habilitats amb aquesta
finalitat o, de manera remota, a través
d’Internet.
www.bcn.cat/diagonal

wPOL I E SPORT IU

Pere S.Paredes

El passat 13 de març, en una jor-
nada de portes obertes, l’alcal-

de Jordi Hereu va inaugurar el cen-
tre esportiu municipal Parc de la
Ciutadella, amb la presència de
nombrosos veïns del barri de Sant
Pere, Santa Caterina i la Ribera,
que a partir d’abril podran gaudir
d’aquestes noves instal·lacions.
A l’acte d’inauguració del nou equi-
pament esportiu esmentat, l’alcal-
de, que anava acompanyat per la
regidora del Districte, Itziar Gon-
zález , va subratllar que “amb
aquest complex es resol una man-
cança històrica, ja que era l'única
zona de Ciutat Vella sense polies-
portiu públic”.
La regidora de Ciutat Vella, per la
seva part, va assegurar: “finalment,
tenim un equipament esportiu de
proximitat al barri, i el tenim en un
dels millors espais per practicar es-
port: el Parc de la Ciutadella”.

Una de les singularitats d'aquest
nou centre esportiu municipal, que
compta amb 4.300 m², és la incor-
poració dins de les instal·lacions de

les restes arquitectòniques de l'an-
tiga Ciutadella, com ara un mur
que delimita la piscina interior de
la zona d'aigües lúdiques. El nou

complex esportiu Parc de la Ciuta-
della està equipat amb dues pisci-
nes, una d’interior i una altra d’ex-
ter ior per a l 'estiu, un pavelló
poliesportiu i tres sales polivalents.
La inauguració del nou centre es-
portiu municipal s'emmarca dins
del Pla d'equipaments Esportius
2008-2011.

Més informació:
CEM Parc de la Ciutadella
Passeig de Circumval·lació, 3
Telèfon: 93 221 00 10
(Club Natació Atlètic-Barceloneta)

Els veïns dels barris de
Sant Pere, Santa Caterina
i la Ribera gaudiran d’un
nou complex municipal
al Parc de la Ciutadella a
partir de l’abril

Les restes de l’antiga
Ciutadella estan
integrades al nou
equipament

Demostració amb bicicletes estàtiques durant la jornada de portes obertes.

Ciutat Vella inaugura un complex
esportiu al Parc de la Ciutadella

Redacció
L’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu;
la consellera de Justícia, Montser-
rat Tura, i el degà del Col·legi d’Ad-
vocats de Barcelona (ICAB), Pedro
L. Yúfera, han signat un conveni
per posar enmarxa un servei d’in-

formació, orientació jurídica i me-
diació a l’Oficina d’Atenció al Ciu-
tadà (OAC) de la plaça SantMi-
quel. El conveni es va signar el 5 de
febrer passat a la seu del Col·legi
d’Advocats i “permetrà avançar en
unmodel d’orientació jurídica gra-

tuïtamolt àgil i a l’abast de tot-
hom”, segons vamanifestar l’alcal-
de. El conveni té com a objectiu
crear un servei gratuït i proper
d’informació i orientació jurídica i
mediació per als ciutadans, que re-
forci la proximitat de la justícia ara
que els serveis jurídics s’han tras-
lladat a la Ciutat de la Justícia, a la
frontera amb l’Hospitalet. El servei
també oferirà assessorament sobre
l’assistència jurídica gratuïta que
ofereix el Col·legi d’Advocats de
Barcelona. I potenciarà la media-
ció, una via alternativa per resoldre
conflictesmitjançant el diàleg que
evita l’entrada d’assumptes al jut-
jat. La posada enmarxa del nou
servei està lligada a la propera
transformació de l’OAC de Sant
Miquel en una oficinamultiserveis
d’atenció al ciutadà. Un grup de
treball està definint com serà i com
funcionarà aquest nou servei.

Barcelona tindrà un servei
d’atenció jurídica gratuïta

S ERVE I PÚBL IC
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El passat mes de febrer, l’alcal-
de, Jordi Hereu, els va lliurar
la Medalla d’Or al mèrit cultu-
ral. Què els representa això?
Representa una empenta més. Ens
anima a tirar endavant, a fer les co-
ses, si podem, millor encara, perquè
sembla que no ho hem fet del tot
malament. També significa un vot
de confiança per part del consistori
i, al mateix temps, una càrrega de
responsabilitat.
Coincidint amb els 30 anys del
Taller també s’ha reconegut la
vostra tasca com a centre supe-
rior d'ensenyament musical.
Sí, des de sempre hem ofert aquest
tipus d’ensenyament, però ara hem
hagut d’incorporar-hi molts crèdits
que abans no fèiem, hem posat en
solfa les matèries en funció de la
normativa i estem en marxa per
convergir amb el pla Bolonya l’any
vinent.

Aquest tipus d’ensenyament
s’impartirà en una nova seu al
centre cívic de Can Fabra…
Sí, l’Ajuntament ens n’ha cedit les
golfes, que nosaltres condiciona-
rem, i allà continuarem amb el nos-
tre model d’incidència en el barri i
en l’entorn; a prop tindrem la Fabra
i Coats, que és un espai de creació, i
també tenim molta connexió amb
l’escola municipal de Sant Andreu.
Allà estarà el Grau Superior i aquí
continuarem el treball d’anar fent
planters. Aquí farem la pinya del
castell i allà aniran els futurs anxa-
netes.
Expliqui’m un dels principis
bàsics del Taller.
Intentem donar la mateixa im-
portància als coneixements teòrics i
als pràctics, a l’escola i a l’escenari.
És prioritari que els nostres alum-
nes puguin tocar, fer bolos i obtenir
feina d’això. Està en el nostre ADN i
ens preocupa tenir una borsa de tre-
ball amb sortida. Formar músics i
despreocupar-nos del seu futur pro-
fessional ens sembla obscè. D’altra
banda, a més d’aprendre, també ens

ho passem bé. I això, a un sector so-
cial que pateix d’amargor perma-
nent, li molesta molt. Però aquí hi
ha molt de rigor i un gran equip de
més de 100 persones que treballen
molt per atendre prop de 860 alum-
nes i perquè tot funcioni.

Què és el que fa que l’entitat si-
gui com és pel fet d’estar ubica-
da en un entorn com aquest?
Jo crec que és al revés. El Taller és
com és perquè el barri condiciona.
Hem lluitat molt per tirar això en-
davant. I dins del nostre ADN està
aquest barri, la relació amb el veï-
nat, amb els antics i els nouvinguts
i “amb els nouvinguts que vindran”.
També hi hem intervingut quan hi
ha hagut conflictes. Aquí les coses

són molt clares, són de veritat, com
la vida mateixa . A tot això, en
aquesta zona de Ciutat Vella, com a
Gràcia o Hostafrancs, s’ha anat for-
mant el caràcter flamenc del nord,
amb estils musicals com la rumba o
el garrotín. Les persones nascudes a
Andalusia i Catalunya tenim bas-
tant més en comú del que molts
pensaven fins ara.
Miguel Poveda és un clar exem-
ple d’aquest mestissatge del
qual parla…
Sí, i ara és una estrella. Fa quatre o
cinc anys es va enamorar d’Isabel
Panto ja i se ’n va anar a Sevi l la
(somriu). Amb Mayte Martín també
hem treballat durant anys, com
amb Chicuelo o Juan Ramón Caro,
que és professor nostre.
30 anys d’història, un gran re-
coneixement institucional…
què serà el proper?
Continuar captant talents, apostant
pels joves artistes i compositors
perquè, quan arribin a ser estrelles,
puguin anar-se ’n, volar ben alt i
triomfar. Però la nostra feina és fer
planter. Som picapedrers.

ENTR EV I S TA Lluís Cabrera , pres ident de la Fundació Tal ler de Músics

Cabrera porta trenta anys amb Taller de Músics.

Fundat l’any 1979, el Taller de Músics, amb seu
al barri del Raval. Referència i planter de la
música popular, continua creixent gràcies a la
feina de més d’un centenar de professionals.
Acaben de rebre la Medalla d’Or de
l’Ajuntament al mèrit cultural

“Dins del nostre ADN està
aquest barri, la relació
amb el veïnat,amb els
antics i els nouvinguts”

“Formarmúsics i
despreocupar-nos del
seu futur professional
ens sembla obscè”

David
Sabaté


