
CIUTAT VELLA 1xxx 2010

L’oferta educativa pública de Ciu-
tat Vella és motiu d’orgull per a
mestres, pedagogs, pares, mares i
tots els usuaris de la xarxa d’esco-
les i instituts públics que hi ha als
barris del districte. Tots coincidei-
xen a assenyalar l’alta qualitat dels
projectes educatius que s’estan
duent a terme i el treball global i
entusiasta que fan tots els actors
que hi participen. A més, profes-
sionals i usuaris destaquen el gran
paper integrador que ha represen-
tat l’escola pública al districte, fet
que té com a resultat l’alt grau de
convivència que hi ha, actualment,
a les aules dels barris de Ciutat Ve-
lla. Al districte hi ha 7 escoles
bressol, 11 escoles d’infantil i
primària i 7 instituts.

Professionals i usuaris destaquen
la qualitat de l’educació pública

OBRES

Es reordenarà l’espai
públic i els vianants
hi tindran prioritat

CALENDARI

Està previst que les
obres tinguin una
durada de 16 mesos

PRESSUPOST

Requerirà una
inversió d’uns 3,5
milions d’euros
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Lourdes Perramon
Coordinadora de l’associació
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“Cal veure les
persones més enllà
de la feina que fan”
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Un projecte pilot
ajuda a integrar
els joves del Raval
al món laboral
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Sis circuits a
peu per tornar
a descobrir
la Barceloneta
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Al terrat, només
pot haver-hi una
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L’escola d’educació infantil i primària Milà i Fontanals, al Raval.

Comença la remodelació
del carrer Joaquín Costa
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TEATRE

Dijous 18 de febrer
La virgen
del “monyeco”
A les 21.30 h, al centre cívic Barceloneta (c. Conreria, 1-9)
Espectacle de teatre-dansa que vol descobrir a què ju-
guen els “monyecos” quan no es juga amb ells. Intèr-
prets: Sarah Anglada i Miquel Fiol. Preu: 2,75 ¤.

Dijous 25 de febrer
Carne de cañón
A les 22 h, a l’Almazen (c. Guifré, 9)
Dins del cicle Very Important Women. Espectacle
clown presentat per Virginia Mekgar. Preu: 12 ¤.

EXPOSICIONS

Fins al 26 de febrer
Cosmòpolis
Al centre cívic Barceloneta (c. Conreria, 1-9)
Exposició de fotògrafs i il·lustradors que participen en
un concurs sobre Barcelona, la ciutat cosmopolita.

A partir del 4 de març
Dones de futur
Al centre cívic Barceloneta (c. Conreria, 1-9)
Exposició fotogràfica.

A partir del 6 de març
Nòmada – Les dones es mouen
Al centre cívic convent de Sant Agustí (c. Comerç, 36)
Exposició fotogràfica amb motiu del Dia de la Dona.

Fins al 7 de març
Colònies
industrials
Al Museu d’Història de Catalunya (pl. Pau Vila, 3)
Exposició comissariada per l’historiador Carles Enrech
i el periodista Xavier Martí.
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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

MÚSICA

Divendres 19 de febrer
Pills to purge the melan-choly
A les 22 h, a l’Almazen (c. Guifré, 9)
L’actriu nord-americana Stephanie Pan comparteix es-
cenari amb Sasha Agranov al violoncel, i Oriol Roca a la
bateria. Preu: 12 ¤.

Divendres 6 de març
Femelek
A les 21 h, al centre cívic convent de St. Agustí (c. Comerç, 36)
Festival de música electrònica realitzat per dones amb
l’objectiu de fomentar l’escena femenina nacional.

Divendres 7 de març
Ignacia
A les 20.30 h, al centre cívic convent de Sant Agustí (c. Co-
merç, 36)
Pop rock electrònic amb elements urbans i futuristes.

ACTIVITATS

Dissabte 20 de febrer
Mostra cinematogràfica en petit format
A partir de les 10 h, al centre cívic convent de Sant Agustí
(c. Comerç, 36)
Dins del Minifestival de música independent.

A partir de l’1 de març
Cor verd de França
Al centre comercial Maremagnum (Moll Espanya, 5-6)
Mostra cultural i gastronòmica per promocionar pro-
ductes de francesos de la Lozère, Cantal i l’ Aveyron.

Fins al 15 de març
Pensar el futur
Tots els dilluns a les 19.30 h, al Centre de Cultura Contem-
porània de Barcelona (c. Montalegre, 5)
Cicle de debats.

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

La comunitat de veïns ha
de posar-se d’acord en la

instal·lació d’una sola antena
de TV, ràdio i comunicació. En
cas que n’hi hagi més, la co-
munitat haurà de substituir-
les per una única antena que
reparteixi el senyal a tots els
veïns de l’edifici. L'antena
haurà d’estar situada al terrat i
s’ha d’evitar que es vegi des de
qualsevol lloc públic. Us recor-

dem que no es pot tenir cap ti-
pus d’element tècnic d’instal-
lació (aires condicionats, ante-
nes, alarmes, plaques solars i
altres aparells similars) sobre
el parament de façana, mira-
dors o balconades. Actual-
ment, amb l’apagada analògica
i l’arribada de la TDT, és un
bon moment perquè la comu-
nitat prengui acords sobre la
instal·lació d’una sola antena.

Al terrat, només pot haver-hi una antena
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Daniel Venteo

La remodelació del carrer
Joaquín Costa contri-

buirà a la pacificació del tràn-
sit. La zona central de circu-
lació tindrà una amplada de
3,60 metres i la velocitat es
limitarà a 30 km/h. Després

de les obres, les voreres i la
calçada central que actual-
ment conformen els dos ni-
vells del carrer desapareixe-
ran per donar pas a un carrer
pavimentat a un únic nivell,
en el qual es distingiran dues
textures diferents: la zona

central de circulació, regulada
per pilones retràctils a tots
dos extrems del carrer, i les
bandes laterals, que es prote-
giran amb pilones fixes.
La banda lateral del costat
Llobregat tindrà una ampla-
da d’1,15 metres en tota l’ex-

tensió del carrer, mentre que
al costat Besòs, l’amplada de
la banda lateral oscil·larà en-
tre un mínim de 2,25 i un
màxim de 3,15 metres.
Al llarg de tot el subsòl del
carrer, s’hi instal·laran les ca-
nonades del sistema de reco-
llida pneumàtica de residus.
D’aquesta manera, la xarxa
del Raval creixerà de manera
significativa, ja que aquest
carrer serà, amb la Rambla
del Raval, l’eix més important
del barri dotat amb aquest
sistema de recollida que evita
molèsties com les males olors
o el soroll del camió de les es-
combraries.
La xarxa pneumàtica del
Raval, de la qual formaran
part les bústies de recollida
del carrer Joaquín Costa, té
la seva central sota l’edifici
d ’of ic ines de l ’ I l la de la
Rambla del Raval.
La substitució de tot el pavi-
ment del carrer s’aprofitarà
per fer treballs de modernit-
zació en les xarxes de serveis,
especialment la de l’enllume-
nat públic, el qual serà reno-

vat a partir del criteri d’aug-
mentar la il·luminació noc-
turna i disminuir el consum
energètic. Les xarxes elèctrica
i de telefonia i el clavegueram
també seran millorats.
A més de la pavimentació a
un únic nivell, una altra no-
vetat visualment molt desta-
cada que comportarà la re-
modelació del carrer Joaquín

Costa serà la plantació d’ar-
brat al costat Besòs, en la
qual s’aprofitaran les varia-
cions d’amplada del carrer.
La remodelació del carrer Jo-
aquín Costa és un dels pro-
jectes inclosos en el Pla d’Ac-
tuació del Districte de Ciutat
Vella 2008-2011, el qual va
ser elaborat amb la participa-
ció tant dels veïns i veïnes
com de les entitats.
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El carrer Joaquín Costa donarà prioritat als vianants i tindrà arbres.

Aquest significatiu carrer del

barri del Raval es renovarà

totalment, amb la instal·lació del

sistema de recollida pneumàtica

en el seu subsòl

El nou carrer Joaquín Costa
serà pavimentat a un sol nivell

CIUTADANS OPINEN

Ricard Fernández
Dependent i arxiver

Tinc constància que
s’ha de transformar en
zona per a vianants.
Això farà que hi passe-
gi més gent i això és bo
per a les botigues.

Mari Carmen
Canela
Fornera

Em sembla molt bé que
l’arreglin, airejarà una
mica el barri. Em preo-
cupen els matins, quan
entrem a treballar, per-
què està molt solitari.

Sílvia Crespo
Tècnica de museu

No en tenia ni idea,
però em sembla molt
bé, hi passo molt per
aquest carrer. Les bicis
hi podran circular?

Sara Cavalli
Cambrera

Conozco la reforma,
más o menos, pero me
parece que esta calle
está bien como está
ahora. Y me preocupan
los árboles ¿Dónde los
plantarán?

Carlos Ascó
Museologia

Lo había leído, y me
parece perfecto, porque
la verdad es que en
estos últimos tiempos
se había degradado.

Miquel Giner
Tècnic audiovisual

Si guanya el carrer està
bé, però em preocupa
perdre les zones verdes
d’aparcament. S’hi hau-
ria de posar un pàr-
quing gratuït.

S ap que e l c a r r e r J o aqu í n Co s t a s e r à t o t a lmen t r e f o rma t ?

La remodelació del
carrer es realitzarà
mitjançant diverses
fases i durarà
16 mesos

LA S I GN I F I C AC IÓ H I S TÒR I CA DE L CARRERA
El carrer Joaquín Costa és l’eix viari més important del Raval nord. Forma part del que es

va conèixer com l’Eixample de Ponent, traçat a mitjan segle XIX aprofitant els pocs

terrenys lliures que quedaven a l’antiga Ciutat Vella. Posteriorment, la urbanització de la

nova Eixample projectada per Cerdà ara fa 150 anys va convertir l’antic carrer Ponent en

una via que facilitava la connexió entre la ciutat històrica i la moderna, fet que va resultar

cabdal perquè el carrer anés agafant la vitalitat urbana i comercial que ha consolidat en el

transcurs del temps.
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ENT I TAT S

JordiMiró

Fa més d’un any que 27
nois i noies del Raval en-

tre 16 i 18 anys participen
en un programa pilot solida-
ri per ajudar-los a orientar-se
socialment, laboralment i
culturalment. “Són nois que
ens vénen derivats d’escoles,
instituts o institucions so-
cials”, que en un moment de
les seves vides estan a punt
de sortir de l’ensenyament
reglat i que necessiten una
orientació laboral i educativa
molt continuada, explica
Montse Redón, coordinado-
ra del projecte, batejat com a
Itaka, perquè s’intenta que el
procés dels joves sigui “com
un d’aquells viatges que feia
Ulisses per arribar a bon
port”. Es fa través de tutors
–demoment en són quatre–,
als quals els nois agafen com

a referent per trobar el seu
camí en el món laboral, edu-
catiu i fins i tot de lleure. És
coordinat per l’associació Tot
Raval i l’impulsen sis asso-
ciacions del barri: AEIR Ra-
val, l’Escola de Musics i JPC,
CO Joan Salvador Gavina,

l’Associació per a joves Teb i
Impulsem. Gràcies a això,
explica Redón, s’aconsegueix
un treball coordinat, amb un
expedient únic per a cada
jove i s’aprofiten al màxim
els recursos del territori, ade-
quant-los a les necessitats,

inquietuds i motivacions de
cadascun d’ells. El seguiment
es fa també a través d’un
portal web, al qual accedei-
xen tots els participants.
De moment, aquest projecte
pilot, que segons Redón
tindrà continuïtat, ja ha tin-
gut èxit amb la major part
dels nois participants. És el
cas d’un dels joves que hi ha
treballat des del principi i
que, protegit per l’anonimat,
diu: “Des que sóc dins del
projecte Itaka, la meva vida
ha canviat una mica, espe-
cialment la meva responsa-
bilitat i la meva manera de
ser, perquè m’han ensenyat
uns valors que abans no co-
neixia. Pel que fa als estudis,
no li trobava rumb a la meva
vida fins que vaig conèixer
aquest projecte”.

Més informació:
Tot Raval
www.totraval.org
Pl. Caramelles, 8
93 442 68 68

Itaka ajuda els joves a trobar el seu rumb laboral.

Demoment,
els resultats
aconseguits amb
aquest projecte són
molt satisfactoris

Impulsat per sis associacions del barri,el pro-
jecte Itaka ajuda els joves entre 16 i 18 anys a
orientar-se en elmón laboral i educatiu

Unprojecte pilot ajuda a integrar
els joves del Raval almón laboral

El carrer d’Argüelles (Diagonal) amb l’encreuament del
pg. de Gràcia. (Foto: Maruja Redondo.)

Història de la Diagonal
L’avinguda Diagonal és una de les vies més importants de
Barcelona. Tothom, visqui al barri on visqui, hi ha passat
més d’una vegada. Té 11 quilomètres de llargada i a la
banda de la Zona Universitària arriba a tenir 92 metres
d’amplada. Travessa tota la ciutat en forma de biaix –d’a-
quí li ve el nom– i, de fet, la divideix en dues parts. Cerdà
la va concebre com una via per unir de forma ràpida nuclis
de població que aleshores estaven força allunyats, com
Sarrià, Gràcia, el Clot i Poblenou. Cal recordar que quan
Cerdà va projectar l’Eixample barceloní poblacions del pla
de Barcelona com Gràcia, Sants, les Corts, Sant Gervasi,
Sarrià, Horta, Sant Andreu de Palomar i Sant Martí de
Provençals eren encara municipis independents.
De fet, la Diagonal comença a ser una realitat fora de Bar-
celona, a la Vila de Gràcia, quan aquesta població encara
era independent. Va ser el tram entre el passeig de Gràcia
i Pau Claris, batejat inicialment amb el nom d’Argüelles.
El creixement de la Diagonal va ser molt lent, perquè de
fet no va acabar-se fins a principi de l’actual segle XXI,
quan va obrir-se i urbanitzar-se la part més propera al
mar, gràcies a l’impuls urbanístic del Fòrum 2004.
La tipologia de la Diagonal és molt diferent segons el sec-
tor de la ciutat per on passa. Hi ha trams molt comercials,
d’altres amb edificis emblemàtics, n’hi ha que conviden al
passeig i d’altres que estan molt més dedicats al trànsit de
vehicles que als vianants.
Actualment hi ha en marxa un procés de participació per
decidir com ha de ser aquesta important avinguda que
travessa Barcelona de cap a cap i tots els barcelonins i
barcelonines més grans de 16 anys hi podran dir la seva.
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



CIUTAT VELLA 5Febrer 2010

NOT ÍC I E Sf
Carnestoltes al Raval amb la Ravalstoltada
Dissabte 20 de febrer, el barri del Raval celebra el Car-
nestoltes amb una nova edició de la Ravalstoltada. Al
matí, de 10 a 14 h, la plaça Folch i Torres acollirà acti-
vitats per als joves (hip-hop, torneig d’escacs, tallers
de rap i batucada...). A la tarda, entre la rambla del Ra-
val i la plaça dels Àngels desfilaran una rua infantil
(16-17 h) i la rua general (16.30-18 h). Informació:
www.bcn.cat/ciutatvella

Santa Eulàlia, la FestaMajor dels infants
Les festes de Santa Eulàlia es consideren la Festa Ma-
jor dels nens i les nenes, i les seves activitats s’adrecen
especialment al públic familiar. El dissabte 13 de fe-
brer es fa l’ofrena floral a la santa, amb cantada de co-
rals, a la plaça del Pedró (18 h). El diumenge 14, entre
altres activitats, a la rambla del Raval es farà la quarta
edició dels jocs reciclats (10-14 h). Informació:
www.bcn.cat/ciutatvella

Reobertura de L’Antic Teatre
Després d’una remodelació integral que ha durat més
d’un any, L’Antic Teatre (Verdaguer i Callís, 12) ha tor-
nat a obrir les portes i inicia una etapa nova. L’acte de
reobertura va tenir lloc el 15 de gener passat. Situat al
barri de Santa Caterina, L’Antic Teatre oferirà una
programació multidisciplinària. També disposa d’un
espai, l’Adriantic, per a residències i projectes que de-
manen espais menys teatrals.

Una altramirada a Ciutat Vella
Ciutat Vella, des de l’aire. Amb vistes dels seus terrats.
El calendari del 2010 “Una altra mirada”, publicat pel
Districte, consta de dotze panoràmiques aèries de Ciu-
tat Vella on el fotògraf Pere Vives copsa tota la vida
que no es veu a peu de carrer. Les imatges s’han pres
des dels punts més alts del territori (l’edifici Colom, el
de Correus...). El calendari es pot consultar i descarre-
gar al web: www.bcn.cat/ciutatvella

T.Gutiérrez

Tots els professionals i
usuaris de les escoles pú-

bliques de Ciutat Vella coinci-
deixen a destacar la gran quali-
tat dels centres educatius del
districte. “Aquest és un dels
districtes que ha estat pioner
en el tractament de la diversi-
tat”, explica Tònia Burguesa,
assessora de Llengua, Intercul-
turalitat i Cohesió social (LIC).
“És un dels llocs on s’ha acon-
seguit amb més èxit que l’esco-
la fos inclusiva. S’ha fet un
gran treball a les aules, on hi ha
un grau de convivència altís-
sim, i el nostre objectiu ara és
l’èxit dels alumnes, perquè la
diversitat ja la tenim guanya-
da”. Tal com resumeix Xavier
Cubells, director de Serveis a
les Persones, “treballem per
oferir serveis de molta qualitat

a l’escola, però no només al
centre educatiu, sinó també
fora de l’horari escolar”, per-
què, destaca, “el pal de paller de
la integració és l’escola, i el que

els nens i nenes troben i apre-
nen a l’escola és la diversitat de
la societat”.
L’Àlex Castillo, de l’AMPA de
l’escola Collaso i Gil, on porta
els seus dos fills, posa en relleu
“la qualitat de l’escola pública i

la gran implicació dels mestres,
que fan que sigui un gran ele-
ment intregrador al barri”. Cas-
tillo assegura que l’escola està
preparant els seus fills “per a la
societat del futur, que serà
molt més intercultural i globa-
litzada que la que vaig viure jo
de petit”. La Magdalena Cano,
de l’AMPA de l’escola Milà i
Fontanals, coincideix amb l’À-
lex. “La qualitat de l’ensen-
yança és altíssima, no hi ha
conflictes dins l’escola i la dedi-
cació dels metres és admira-
ble”, explica Cano, que ha por-
tat dos dels seus fills a aquesta
escola del Raval. Isabel Dal-
mau, coordinadora del servei
educatiu del Districte, destaca
també tot el treball que s’està
fent en xarxa a tots els barris,
amb els mestres i educador per
tal que hi hagi continuïtat en el
treball amb els nens i joves de
0 a 18 anys, com també altres
actuacions importants com ara
el treball conjunt entre les es-
coles públiques i les concerta-
des, els plans d’autonomia i
millora dels centres de Ciutat
Vella, els plans de remodelació
dels edificis i l’adaptació de les
aules a les noves tecnologies.

Ciutat Vella dedica elmes demarç a les dones
F.E.

Ciutat Vella celebra el Dia
de la Dona dedicant espe-

cialment el mes de març a les
dones i a la reivindicació i de-
fensa de la igualtat. L’acte cen-
tral serà la concentració a la
plaça Vicenç Martorell el 8 de
març. Començarà a les 17 h
amb la trobada d’homes i do-
nes del districte amb la regido-
ra Itziar González, la conselle-
ra de dones, Mercè Lòpez, i
representants d’entitats i asso-

ciacions. Després, a la Seu del
Districte es farà la xerrada
“Dones i Europa”, on es parlarà
del futur Observatori Europeu
contra la Violència de Gènere.
El Punt d’Informació i Atenció
a les Dones (PIAD) Ciutat Ve-
lla, les dones de la Barceloneta,
la Taula RavalDona, les dones
del Gòtic i els centres cívics i
casals de gent gran organitzen
activitats durant tot el mes. La
programació es podrà consul-
tar al web www.bcn.cat/ciutat-

vella a partir del final de febrer.
Algunes de les activitats són el
taller d’autodefensa amb pers-
pectiva de gènere que co-
mençarà el 25 de març al cen-
tre cívic Barceloneta (Conreria,
1-9)) i el taller audiovisual “La
construcció de la feminitat al
cinema. El melodrama”, que es
farà el 18 de març al centre cí-
vic Drassanes (Nou de la Ram-
bla, 43).
Més informació:
PIAD (T. 93 256 32 00)

Celebració del Dia de la Dona a la plaça Vicenç Martorell el 2009.

Tots els professionals
de l’educació desta-
quen la qualitat de
l’escola pública a
CiutatVella,model
d’integració que
ara treballa per l’ex-
cel·lència educativa

El districte té 11 centres d’educació infantil i primària.

“A les aules de les
escoles del districte
hi ha un grau de
convivència
altíssim”

Ciutat Vella reivindica la
seva oferta educativa pública

PER UNA ESCOLA ÒPT IMAA
Amb 7 escoles bressol, 11 escoles d’infantil i primària i 7

instituts, l’oferta educativa pública de Ciutat Vella és

sinònim de qualitat. “S’han obert línies de treball de

dinamització, per fer feina de manera global i avançar

cap a una escola que tingui una qualitat cada cop més

òptima”, destaca Xavier Cubells, director de Serveis a les

Persones del Districte. Una feina que els pares i mares i

els mestres veuen cada dia en el bon ambient i l’alt grau

de convivència que hi ha a les aules del barri.
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URBAN I SME

Beatriu Sanchís

De les 43 obres que Foment de Ciu-
tat Vella ha gestionat en el marc

del Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL),
36 han estat acabades dins el termini
previst; es va establir el 31 de desembre
de 2009 com a data de finalització dels
projectes inclosos en aquest pla impul-
sat pel Govern central. Per a les altres
set actuacions, que corresponen a les
obres de més complexitat, s’ha prorro-
gat el termini d’execució entre un i tres
mesos. Foment de Ciutat Vella ha ges-
tionat 43 dels 303 projectes que el Fons
Estatal d’Inversió Local ha finançat a
Barcelona. El pressupost destinat per a
aquest pla del Govern central a l’Ajunta-

ment de Barcelona és de 282,3 milions
d’euros, dels quals 27,7 s’han invertit a
Ciutat Vella. Per barris, la distribució de
les 43 obres gestionades per Foment de
Ciutat Vella és: Sant Pere, Santa Cateri-
na i la Ribera, 14 projectes; Raval, 13;

Gòtic, 9, i Barceloneta, 7. Per tipologies,
s’han dut a terme 16 obres de rehabili-
tació d’edificis, 15 obres de millora d’e-
quipaments col·lectius i 12 actuacions
d’urbanisme preventiu i de millora de

l’espai públic. Entre les obres destacades
que han dut a terme cal destacar la re-
habilitació de la façana lateral de l'esglé-
sia de Sant Agustí. Pel que fa als set pro-
jectes que allargaran el seu termini
d’execució, són els que han presentat
una complexitat més gran, tant tècnica
com de magnitud de l’obra. És el cas de
la Biblioteca Municipal del Raval, que
està situada en un dels edificis del con-
junt monumental de l’antic Hospital de
Sant Pau i Santa Creu. S’ha previst mi-
llorar les instal·lacions d’aire condicio-

nat i calefacció, instal·lar un nou siste-
ma elèctric i enllumenat, habilitar els la-
vabos i adaptar l’accessibilitat. També
s’ha impulsat la restauració de les voltes
gòtiques de les sales que permetrà apre-
ciar millor el magnífic sostre. La inver-
sió a la Biblioteca de Sant Pau i Santa
Creu és d’1,8 milions d’euros i està pre-
vist que les obres s’acabin en el trans-
curs d’aquest mes de febrer.

Més informació:
www.fomentciutatvella.cat

La inversió a la Biblioteca
de Sant Pau i Santa Creu
és d’1,8 milions d’euros

Foment de Ciutat Vella ha gestionat 43 dels 303
projectes que el Fons Estatal d’Inversió Local ha
finançat a Barcelona

Nous jocs infantils al carrer Allada Vermell.

Ciutat Vella finalitza
36 obres de millora
urbanística

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

GRUPS MUNICIPALS

Avancem
a Ciutat Vella
PSC. Itziar Gonzalez

Des de fa més de
25 anys hem anat
aconseguint entre
tots i totes la mi-
llora i recuperació

de l’origen i centre de Barcelona.
Més enllà del desplegament de
mitjans i inversions, la clau en
aquesta recuperació ha estat
quemilers de persones han fet
d’aquest territori el seu lloc per
viure, conviure i treballar. Mol-
tes són les comunitats veïnals i
comerciants que amb esforç
han anat rehabilitant i millo-
rant els seus edificis, llars i esta-
bliments. D’altra banda, en
front a aquestes dinàmiques
constructives hi ha d’altres de
gens respectuoses amb l’equili-
bri i qualitat de vida assolits:
usos indeguts de l´espai públic i
de l’habitatge; activitat econò-
mica depredadora i poc respec-
tuosa; excessiva pressió turísti-
ca en alguns indrets, etc. Per
això, amb l’impuls, la crítica i
l’estímul de tothom estem fent
del redreçament de les dinàmi-
ques positives, de la defensa de
la qualitat de vida dels barris i
de la gent de Ciutat Vella la nos-
tra agenda diària i el nostre ob-
jectiu primer. Avancem.

Ciutat Vella és
per viure-hi
CIU. Mercè Homs

Celebro que la re-
vista Ciutat Vella
de l’Ajuntament
finalment també
ens doni veu als

regidors de l’oposició adscrits al
Districte. Ho celebro de debò,
perquè ens permetrà comuni-
car-nos amb els veïns i veïnes
també per aquest canal. Aprofi-
to aquestes primeres ratlles,
doncs, per saludar-vos a tots i
per posar-me a la vostra disposi-
ció permitjà del mail
mhomsm@bcn.cat.
Ciutat Vella és el districte de la
ciutat. Tots els ciutadans, siguin
d’on siguin, el coneixen. O bé
per viure-hi, o bé per passejar-
s’hi, o bé per comprar-hi, o bé
per fer-hi turisme. Per una raó o
per una altra, tothom coneix
Ciutat Vella i, en conseqüència,
tothom n’opina.M’agradaria fer
un reclam a tots els veïns i veï-
nes de Ciutat Vella, a tots els qui
ens dediquem a pensar i cons-
truir Ciutat Vella, que sigui un
lloc de la ciutat on es pugui,
principalment, viure. I que
aquells que fan barri, que volen
fer barri, tinguin els serveis i els
espais per fer-ho.
Aquest és el compromís de CiU.

Competència deslleial
al petit comerç
PP. Alberto Villagrasa

El Grup Munici-
pal Popular ja fa
temps que ha de-
tectat un impor-
tant nombre de

comerços regentats per perso-
nes immigrants que incom-
pleixen la normativa vigent
d’etiquetatge i que poden in-
córrer en possibles problemes
d’insalubritat en comerços de-
dicats a alimentació. Aquests
establiments a vegades incom-
pleixen la llei d’horaris comer-
cials, fet que provoca una
competència deslleial envers el
comerç de barri, el qual com-
pleix la llei i paga els seus im-
postos. Com a conseqüència,
el Partit Popular ha sol·licitat
al Districte de Ciutat Vella l’e-
laboració d’un Pla d’Inspecció
que compti amb dues fases. La
primera, pedagògica i infor-
mativa, que expliqui els requi-
sits necessaris per tenir en re-
gla un comerç; la segona,
d’inspecció d’aquests co-
merços, per sancionar-los en
el cas que, passat el període
informatiu, segueixin incom-
plint la llei. El petit comerç
tradicional mereix el suport de
l’Administració.

Fempolítica
quotidiana
ICV. Ricard Gomà

Estrenem en
aquesta revista
una nova secció
que dóna veu als
grupsmunicipals

allà on, per a nosaltres, la políti-
ca prenmés sentit. És en el ter-
reny de la proximitat on s’ex-
pressen les inquietuds, els
projectes i les il·lusions de les
persones que viuen a la nostra
ciutat i que, des de la seva quoti-
dianitat, la transformen dia a
dia. Els representants polítics, i
especialment els qui ens dedi-
quem a la política local, hem de
saber aterrar sempre en aquesta
quotidianitat, per forjar vincles,
recuperar complicitats, compar-
tir projectes per construir
col·lectivament una Barcelona
més solidària i ecològica. Com a
president d’ICV-EUiA a l’Ajunta-
ment, hi estic compromès. De-
fenso amb convicció els liderat-
ges compartits i el treball en
xarxa; no concebo una altrama-
nera de fer política. Voldria que
aquest canal que avui obrim fos
útil, sobretot a vosaltres, i que
ens permetés respondre a aque-
lles qüestions quemés us inte-
ressin o preocupin de Ciutat Ve-
lla o del conjunt de la ciutat.

Un pacte per
a Ciutat Vella
ERC. Ricard Martínez

Esquerra ha im-
pulsat un nou
pacte per Ciutat
Vella que va ser
aprovat al Plena-

ri municipal de desembre i que
insta el govern municipal que
es formalitzi el compromís
d'un consens i d'una corres-
ponsabilitat de ciutadans, en-
titats, empresaris i adminis-
tracions que defineixi els eixos
estratègics d'acció a curt i
mitjà termini. Amb l'aprovació
d'aquest acord, els grups mu-
nicipals manifesten la volun-
tat de treballar en el consens i
el diàleg per fer possible
aquest pacte ciutadà. No és
una proposta per començar de
nou, sinó una proposta que re-
cull els debats fets per les di-
verses plataformes veïnals i
que ha de resoldre d'una vega-
da els problemes que Ciutat
Vella està vivint darrerament i
que, en definitiva, afecten l'e-
quilibri d'usos individuals i
col·lectius i que malmeten els
valors de la convivència a la
ciutat. És el moment del com-
promís, de l'acció concreta i
del consens. Des d'Esquerra
ens hi apuntem.
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MULT IMÈDI A

TELEVISIÓ

BTV
“Connexió Barcelona”
De dilluns a divendres, de 17 a 20 h
“Info Barris”
Ciutat Vella: 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

Portal Mòbil

Informa de tots els serveis municipals dis-
ponibles des del vostre telèfon mòbil.
Sol·licitar el volant de residència del padró
d'habitants, saber quines són les estacions
de Bicing o els punts Wi-Fi més pròxims o
tot allò relatiu a les grues són alguns dels
serveis municipals que podeu tenir al
mòbil, com també informació d'agenda o
equipaments de la ciutat.
www.bcn.cat/mobil

eGovernment

Presenta els serveis basats en les tecnolo-
gies de la informació i la comunicació que
impulsa l'Ajuntament per tal d'oferir als
ciutadans un servei públic més àgil i pro-
per amb l'Administració. Algunes d'aques-
tes aplicacions de les noves tecnologies a la
gestió de la ciutat que permeten una millor
gestió són el Wi-Fi, les innovacions en els
tràmits o les PDA als serveis municipals,
entre altres
www.bcn.cat/egovernment

wPOL I E SPORT IU

Pere S.Paredes

Amb el nom de “Barceloneta, pas
a pas” es va posar en marxa, el

gener passat, una nova proposta per
fer salut caminant. Aquesta nova
activitat s’inscriu en el marc del pro-
grama de participació social del Pla
de barris de la Barceloneta. El lema
és: “Fes salut: camina pel barri i el
seu entorn”, i en aquesta iniciativa
es proposen sis circuits per fer a
peu, amb distàncies que oscil·len
entre 1 i 6 quilòmetres. Els dimarts
i els dimecres es faran caminades en
grup, per a les quals cal inscriure’s
prèviament a l’Oficina Tècnica del
Pla de Barris, i alhora també es pro-
posa fer aquestes caminades de ma-
nera individual. Els tres circuits més
curts són d'1, 2 i 3 quilòmetres i es
desenvolupen íntegrament per la
Barceloneta. Els altres tres recorre-
guts són tots d'una distància de 6
quilòmetres i tenen com a punts
més allunyats del centre de la Barce-
loneta l'extrem del trencaones, la
base nàutica de la Mar Bella i l'edifi-
ci de l'Auditori de Barcelona. Les ca-
minades organitzades les guia una
monitora i surten de l'Oficina Tèc-
nica, punt d'inici i de final dels sis
recorreguts proposats. La caminada
escollida per a cada trobada s'anirà

decidint en funció de les preferèn-
cies del grup. Tothom qui participi
en les caminades organitzades els
dimarts a la tarda (18.30 h) i els di-

mecres al matí (10 h) rebrà la bossa
del caminant, en la qual hi ha un
podòmetre, una gorra i un bidó d'ai-
gua, tres elements que contribuei-
xen a fer l'activitat de manera més
saludable. “Barceloneta, pas a pas”
neix amb la intenció d'oferir als

veïns i les veïnes una activitat física
a partir de la qual puguin millorar la
salut i el benestar. Aquesta activitat
ha estat definida en el marc del
Grup de Salut del Pla de Barris, el
qual està format per l'Associació Es-
portiva Ciutat Vella, l'Institut Barce-
lona Esports, l'Agència de Salut Pú-
blica de Barcelona, Barcelona
Activa, el CAP Barceloneta i l'Asso-
ciació Barceloneta Alerta.

Més informació:
Oficina Tècnica del Pla de Barris
C. Balboa, 36
C. Ginebra, 43
Telèfon 93 310 35 13
hola@barcelonetapladebarris.cat

“Barceloneta, pas
a pas” ofereix una
activitat física que
pot millorar la salut

Una de les caminades, pel passeig Marítim de la Barceloneta.

Sis circuits a peu per tornar
a descobrir la Barceloneta

La decoració modernista és dels anys 20.

Els magatzems de llaneria, llenceria i roba de llar
El Indio van marcar una època de la nostra ciu-

tat. El 1870 és l’any de la fundació, per bé que consta
que abans ja hi havia una botiga de roba. L’època
d’esplendor fou als anys 20, quan es va remodelar
l’establiment amb la decoració modernista i s’hi va
incorporar l’ampli vestíbul; joies que encara podem
observar avui dia. Hi destaquen els relleus florals de
l’exterior i l’ornamentació de la cantonada. El Indio
era un establiment de referència, fins al punt que el
seu estil va ser imitat per altres botigues. Durant els
anys 30 tenien una revista pròpia i a l’any 1940 se’n
va fer càrrec la societat Balda i Riera, que encara el
porta actualment. Tenen llençols, tovalloles, catifes,
cortines, llaneria i sederia. Hi trobarem de tot, tam-
bé un espai únic i entranyable que conté part de la
història de la ciutat.
El Indio / C. Carme, 24 / Tel.: 93 317 54 42

E L TAULE L L

Unsmagatzems pioners
que vanmarcar època

Joan Anton Font

Ciutat Vella ofereix una
nova manera molt
saludable, a peu i en
grup, de conèixer i
reconèixer el popular
barri de la Barceloneta
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Quina feina fan des d’El Lloc de la
Dona?
Ens dediquem a l’atenció social de do-
nes en estat d’exclusió social, sobretot
vinculades a la prostitució. Amb aquest
col·lectiu fem tota una tasca d’atenció
directa per millorar la seva qualitat de
vida, però també fem accions de sensi-
bilització i de transformació social.
Identifiquen els problemes al car-
rer?
Sí. Tenim un equip de carrer, format
per una mediadora i una educadora so-
cial, que van als espais on són les dones
per connectar-hi. A partir d’aquí, les
convidem a venir al centre i dissenyem
juntes els plans de treball individuals.
En aquesta fase sorgeixen temes molt
bàsics que els preocupen, com ara l’ha-
bitatge, l’escola, qüestions de salut, le-
gals o econòmiques… Com que en
molts casos detectem un gran desig d’a-
bandonar la prostitució, també oferim
cursos i tallers de formació perquè pu-
guin entrar al mercat laboral.

Ambquantes dones treballen?
Darrerament treballem amb unes 400 o
500 dones l’any, però quan vam co-
mençar fa 25 anys no eren tantes.
Ha millorat la sensibilització en-
vers la prostitució?
Hi ha un conjunt d’entitats que s’han
qüestionat i sensibilitzat envers aquesta
realitat. Amb relació a la ciutadania, ens
trobem que en aquest barri no hi ha els
mateixos veïns que fa 25 anys, i cal re-
fer vincles per establir espais de debat i
treball coordinat.
Quines són les problemàtiques
amb quèmés es troben?
En primer lloc situacions econòmiques
molt dolentes que, en molts casos, són
el motiu per a l’inici en la prostitució.
En segon lloc tenim l’estigmatització de
la prostitució, que es tradueix sovint en
rebuig social. Com que no hi ha cap re-
coneixement de la seva activitat, no
se’n respecten els drets.
Com es pot lluitar contra l’estig-
matització?
Amb una tasca lenta però constant per
donar a conèixer la realitat de la prosti-
tució. Desmuntant falsos estereotips i
ajudant a veure la persona més enllà de
l’activitat que realitza.

Treballen més amb dones autòcto-
nes que amb immigrants?
Aproximadament un 80% de les prosti-
tutes amb què treballem són immi-
grants. El 2009, les dues nacionalitats
majoritàries de les dones que hem atès
eren la romanesa i la nigeriana.

Es troben sovint amb casos de
noies que arriben obligades per les
màfies?
Hem de diferenciar entre tràfic i trata.
El tràfic està relacionat amb la immigra-
ció, i com més restrictiva és una llei
d’estrangeria, més tràfic hi ha i, per
tant, més màfies. La trata en canvi està
vinculada a l’engany i al fet d’exercir una
activitat sota explotació. L’hem detectat
en alguns casos, sempre amb noies im-
migrants. Al Raval, però, la prostitució
té el carrer com a centre principal i això
limita les situacions de trata.

Què milloraria si es legalitzés la
prostitució?
Quan es parla de regulació, hi ha qui ho
entén com prohibir la prostitució al car-
rer; altres persones creuen què és defi-
nir espais tancats per exercir-la; d’altres
augmentar les sancions o els controls
sanitaris, i altres el reconeixement dels
drets laborals. Nosaltres parlem d’una
reglamentació que millori la capacitat
d’aquestes dones de fer la seva feina en
condicions dignes i que tinguin més
drets. Però la nostra entitat parteix de
la realitat i de les demandes de les do-
nes, i cal tenir present que aquesta és
diversa: hi ha dones que exerceixen la
prostitució perquè no han tingut cap
més alternativa, dones obligades a exer-
cir-la i dones que ho consideren la seva
feina. Sobretot d’aquests últims, la lega-
litzaciómilloraria la situació.
Què ha après en tot aquest temps
de treball a El Lloc de la Dona?
La proximitat a la realitat i la relació
amb les dones t’ensenya i molt, però
potser el més important que he après
és mirar la realitat amb menys prejudi-
cis, escoltar i donar credibilitat al que
elles ens transmeten, confiar en el seu
gran potencial.

ENTR EV I S TA Lourdes Perramon, coordinadora de l’associació El Lloc de la Dona

Lourdes Parramon, a l’associació El Lloc de la Dona.

La Lourdes Perramon és la coordinadora

d’El Lloc de la Dona, una associació amb seu

al Raval que treballa des de fa 25 anys amb

dones en situació d’exclusió social i, sobretot,

vinculades al món de la prostitució.

“He après amirar la
realitat ambmenys
prejudicis,a escoltar i
a donar credibilitat”

“Cal veure les
persones més enllà
de la feina que fan”

Thaís
Gutiérrez


