
El nou poliesportiu del parc de la
Ciutadella entrarà en funciona-
ment ben aviat. El poliesportiu es
troba al costat d’una de les princi-
pals portes d’entrada del parc, la
més propera a l’estació de França.
Ha estat projectat pels arquitectes
Enric Batlle i Joan Roig, que són
també autors del Pla Director del
parc de la Ciutadella. Té dues plan-
tes, més una tercera de subterrà-
nia. Una de les seves particulari-
tats és que alberga dues piscines,
una a la planta subterrània i l’altra
a la planta superior, a l’exterior
–només obrirà a l’estiu–, des d’on
es gaudeix d’una esplèndida vista
del parc de la Ciutadella. Des de la
piscina soterrada es veu el mur del
segle XVIII.

El poliesportiu del parc de
la Ciutadella, a punt d’obrir

Acord per renovar les parades
d’ocellaires de la Rambla

CONSENS

Acord definitiu per
a la modernització
de les parades

RENOVACIÓ

La majoria de parades
canviaran la seva
oferta comercial

REPERCUSSIÓ

Cada any passen
per la Rambla uns 70
milions de persones

Pàg. 3

ENTREVISTA Pàg. 8

Mònica Trias
Presidenta de l'Associació
d'Ocellaires de la Rambla

“El rambler viu
el carrer i no
disfressa les coses
menys boniques”
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El Consell aprova
els pressupostos
municipals per
al 2010
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VII Caminada
de Nadal
Participació rècord
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Informació sobre
la recollida orgànica
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Espai de Mar
Es prepara per a la
seva propera entrada
en funcionament
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EL RAVAL · EL GÒTIC · LA BARCELONETA · SANT PERE, SANTA CATERINA I LA RIBERA
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La piscina coberta, una de les dues que té el recinte.
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EXPOSICIONS

Fins al 24 de gener
L’Eixample Cerdà.
150 anys demodernitat
De 10 a 20 h tots els dies i festius al Museu Marítim de
Barcelona (av. Drassanes, 1)
Exposició d’arquitectura i urbanisme on es posa en re-
lleu la vigència i l’actualitat del Pla Cerdà de Barcelona.

Fins al 31 de gener
Muses de la impremta.
La dona a les arts del llibre (s. XVI-XIX)
Cada dia excepte festius al Museu Diocesà de Barcelona
(av. Catedral, 4)
Col·lecció d’ex-libris que recull l’art tipogràfic.

Fins al 14 de febrer
“Sojorn íntim.
Fotografies de la intimitat familiar”
Al Palau de la Virreina (La Rambla, 99)
Exposició de fotogrames dels usos i costums d’una fa-
mília.

INFANTIL

Fins al 31 de gener
Mireu llibres!
Dissabtes a les 18 h i diumenges a les 12 h i 17 h al Teatre
del Raval (St. Antoni Abat, 12)
Per a nens i nenes de 4 a 10 anys, a càrrec de la com-
panyia La Paparra.

MÚSICA

Dissabte 13 de febrer
BCNmp7 - Concerts per emportar
De 17 a 23 h. al Centre de Cultura Contemporània de Bar-
celona (c.Montalegre, 5).
Concerts de grups tant nacionals com internacionals.
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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

ACTIVITATS

Dijous 21 de gener
Romànic
A les 20 h. al centre cívic Pati Llimona (c.Regomir, 3).
Projecció del documental d’Eliseu Peidró emmarcat al
cicle “13è Memorial Jaume Serch”.

Dijous 28 de gener
Moviments socials urbans
A les 19 h al Museu d’Història de Barcelona (Pl. Real, 1)
Conferència a càrrec de Tom Angotti.

Diumenge 31 de gener
Modernitat tropical. El cinema
de Dominique Gonzalez-Foerster
A les 20 h. al Centre de Cultura contemporània de barcelo-
na (c .Montalegre, 5)
Projecció enregistrada durant set anys a Tòquio, Rio de
Janeiro i Hong Kong.

Dimarts 2 de febrer
Jornada d’I+C+i. 2010
A les 11 h. al Centre de Cultura contemporània de Barcelo-
na (c. Montalegre, 5)
Cal inscripció prèvia. Xerrada sobre l’educació expandida.

Diumenge 7 de febrer
La ciutat subterrània
A les 10 h. al Centre de Cultura contemporània de barcelo-
na (c. Montalegre, 5)
Itinerari pel subsòl de la ciutat.

Dimecres 10 de febrer
Una mirada a l’exposició
“Imatges secretes. Picasso i
l’estampa eròtica japonesa”
A les 19.30 h al Museu Picasso (Montcada, 15-23)
Xerrada amb la participació de l’escriptor i poeta ma-
llorquí Biel Mesquida.

L A COMUN I TAT ÉS COSA DE TOT S

Les ciutats, els barris, les comuni-
tats de veïns on vivim són els esce-
naris en què ciutadans i ciutadanes
coneixem els valors cívics i cons-
truïm les relacions socials que ens
permeten viure en comunitat.
És recomanable acollir els nous
veïns que arriben a l’escala, perquè
una bona rebuda facilita la integra-
ció i la participació en l’organització
de la comunitat.
Cal que algun membre de la comu-
nitat informi els nous veïns i veï-

nes de tot un seguit d’aspectes
indispensables que els cal conèixer:
les persones responsables de l’ac-
tual Junta de Propietaris, el tipus
d’organització per a la neteja de l’e-
difici, l’abonament de les quotes,
les principals normes de respecte i
convivència i l’ús dels espais comu-
nitaris.
Elaborar un protocol de benvinguda
on s’expliquin aquestes qüestions i
oferir-lo als nous veïns de l’escala és
de gran utilitat.

Acull els nous veïns i informa’ls del funcionament de la comunitat
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Daniel Venteo

L’Institut Municipal de
Mercats de Barcelona,

el Districte de Ciutat Vella i el
col·lectiu d’ocellaires de la
Rambla han assolit un acord
per dur a terme el procés de
reordenació comercial de les
parades de venda d’ocells de
l’emblemàtic bulevard barce-
loní. L’acord estableix que es
reduirà el nombre actual de
llicències de venda d’animals
de les onze actuals a cinc en
el futur. Aquestes cinc, que
pertanyen a un únic titular,
s’unificaran en un sol núme-
ro i establiment, d’acord amb
el que disposa l’Ordenança

municipal sobre protecció, ti-
nença i venda d’animals. La
nova parada d’ocells tindrà
una superfície d’uns 40 m².
Amb aquest acord es vol
adaptar la tradició dels oce-
llaires de la Rambla als nous
requeriments i necessitats
d’un passeig emblemàtic per
on cada any passen més de
70 milions de persones.
Les altres sis parades passaran
a vendre objectes de regal
amb Denominació d’Origen o
Indicació Geogràfica Protegi-
da, la qual cosa comprèn la
venda de tota mena d’articles
alimentaris i no alimentaris
d’alta qualitat. Quan es tracti

de productes alimentaris,
aquests s’hauran de vendre
degudament envasats o em-
botellats i no es podran ven-
dre a granel ni manipular de
cap manera a l’establiment.

També s’hi podrà vendre lli-
bres i altres objectes d’interès
cultural, com ara pel·lícules en
suport DVD o similars, així
com objectes de record o regal
que es puguin trobar en els
museus de la ciutat.
A més a més, serà possible ad-
quirir telentrades per a espec-
tacles, museus o centres d’in-
terès turístic, lúdic, esportiu o
cultural, la qual cosa podrà in-
cloure productes relacionats
amb el merchandising d’a-

quests espectacles i tota mena
de llibres culturals sobre Bar-
celona. Entre l’oferta de les

noves parades també s’hi in-
clourà la gelateria de qualitat,
els dolços artesans i articles
d’artesania típica catalana.
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Algunes parades ja han ampliat la seva oferta comercial.

L’Ajuntament i el col·lectiu

d’ocellaires de la Rambla han

arribat a un acord per renovar

les parades,que comercialitzaran

objectes d’artesania catalana i amb

denominació d’origen.Una de les

parades continuarà venent animals

Les parades de la Rambla
vendran artesania catalana

CIUTADANS OPINEN

Conxa Vallbona
Jubilada

No sabia que ja s’havia
arribat a un acord, però
penso que els ocells hi
quedaven molt bé i
eren molt tradicionals.

Berna Sindreu
Fisioterapeuta

Em sembla bé que els
animals siguin substi-
tuïts per records, cultura
o coses semblants. La
Rambla és molt turísti-
ca, i això pot fomentar la
compra sense conscièn-
cia, però tenir un animal
és una responsabilitat.

Montserrat
Martínez
Mestressa de casa

Sabia que s’havia de
reconvertir. Els animals
no estan en unes bones
condicions si això canvia
també es regularà.
Em sembla bé si no es
perden llocs de treball.

Antoni Solé
Jubilat

Sí, i em sembla bé que
és regulin les condicions
en què viuen aquests
animals i fins i tot que
s’opti per canviar el pro-
ducte que es ven. És bo
que es mantingui una
representació del que ha
estat la Rambla.

Enric Meca
Agent comercial
editorial

Sí, i em sembla bé, per-
què les condicions dels
animals no són gaire
bones, i la imatge que
dóna de Barcelona no és
la que m’agrada. És posi-
tiu que es potenciïn els
productes del país.

Manel Royo
Comercial

Sí, i suposo que és un
bon acord, ja que se’n
mantindrà una part.
Aquestes parades són
una tradició i, si es fa
amb la diligència
necessària, no hi ha
d’haver problemes per les
condicions dels animals.

S ap que l e s p a r a d e s d ’ a n ima l s d e l a R amb l a e s r e c onve r t i r a n en qu i o s c o s d e r e co r d s ?

Es renovaran i

modernitzaran les

històriques parades

d’ocellaires

LA RAMBLA , PA I SATGE CULTURALA
Els ocellaires són una tradició històrica amb una presència centenària a la Rambla.Així ho

va demostrar l’experimentat periodista Lluís Permanyer en recuperar el testimoni de l’es-

criptor rus IsaacPavloski,qui en la seva crònicadeviatgeUn rus aCatalunya (1884) es refe-

ria així als populars venedors barcelonins:“El carrer principal [de Barcelona] és la Rambla,

un delsmillors passeigs delmón...No es buidamai.De bonmatí es formen colles de page-

sos i pageses ambels seus vestits típics i venen ocells cantadors o flors.Tota la Rambla fins

almigdia és un esplendorós jardí,ple de camèlies,roses sumptuoses,que només es poden

veure a Espanya, jacints, violetes i moltes plantes tropicals”.
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PL E DEL D I S T R ICT E

T.Gutiérrez

El Consell del Districte
de Ciutat Vella, convo-

cat el passat 1 de desem-
bre, va aprovar la proposta
dels pressupostos munici-
pals per al 2010 amb el su-
port del PSC i ICV.
El president del Districte i
primer tinent d’alcalde,
Carles Martí, va destacar
que aquests pressupostos
“s’ajusten perfectament a
les necessitats actuals de la
ciutat”, derivades d’un any
de crisi, ja que “aposten
per l’increment de les aju-
des socials”. Martí va su-
bratllar que “sense apujar
els impostos ni la pressió
fiscal, la fortalesa de l’A-
juntament de Barcelona
ens permet que la inversió
pública i la despesa corrent

puguin créixer”. A més, va
destacar que els pressupos-
tos de l’any vinent també
“estan pensats de cara al
2011”, ja que no esgoten
tots els recursos possibles.
PP i CiU van votar en con-

tra dels pressupostos,
mentre que ERC s’hi va
abstenir. D’altra banda, al
Consell Plenari també es
va aprovar l’adjudicació de
12 habitatges de protecció
oficial de lloguer situats al
carrer Sant Pere Mitjà, 81-

87, amb tots els partits a
favor excepte ERC; i la pro-
posta de preus públics de
l’any 2010 per a la utilitza-
ció dels equipaments del
districte amb els vots del
PSC, ICV i ERC a favor, el
vot del PP en contra i l’abs-
tenció de CiU.
A més, es va acordar bate-
jar la biblioteca que hi
haurà a la Rambla, 30-32,
com a Biblioteca Andreu
Nin-Gòtic, tot i que el PP
hi va mostrar la seva dis-
conformitat; i es va apro-
var la proposta de nom de
CEM Parc de la Ciutadella
per a l’equipament espor-
tiu situat al parc de la Ciu-
tadella. Per la seva banda,
la regidora del Districte, It-
ziar González , va voler
destacar la col·laboració
conjunta entre l’Ajunta-
ment i els membres de la
Fira de Santa Llúcia per tal
de millorar cada cop més
aquesta trobada firaire.

Un moment del Ple del passat 1 de desembre.

Es va aprovar el
nomd’Andreu
Nin-Gòtic per
a la biblioteca de
la Rambla,30-32

El president del Districte destaca que els
pressupostos aposten per incrementar les
ajudes socials

El Consell aprova els pressupostos
municipals per al 2010

Detall de la bàscula de la joieria Bagués al vestíbul de l’ofici-
na de la Direcció del mercat de la Boqueria. (Foto: JMC)

La bàscula de la
joieria Bagués
Quan la bàscula encara no era un electrodomèstic i pesar-
se gairebé un ritual, els barcelonins que, per diferents mo-
tius, necessitaven mesurar el seu pes havien de passar per
la farmàcia per fer-ho. Després, a diverses estacions del
metro barceloní, aparegueren a les andanes unes bàscules
de línies rectes i hermètiques que, per una moneda, et do-
naven el pes imprès en uns petits cartronets rectangulars,
amb la fotografia d’alguna “estrella” de Hollywood a l’altra
cara. Amb el temps, els actors foren substituïts, entre d’al-
tres, per vistes de Barcelona.
L’any 1948, en el marc de la postguerra, temps de fam i pe-
nalitats, els propietaris de la joieria-rellotgeria Bagués, si-
tuada a la cantonada del carrer del Carme amb la Rambla,
decidiren fer canvis a la botiga, un dels quals fou la remo-
delació del vestíbul. Va ser en aquest moment quan els ger-
mans Narcís i Amadeu Bagués van incorporar al nou espai,
com a reclam publicitari, una bàscula de color vermell fosc,
fabricada aquell mateix any, en ferro de tipus industrial,
per Arisó Moix, SA. El fet que pesar-se a la bàscula fos gra-
tuït va fomentar que molta gent del barri anés a pesar-s’hi,
com també molts barcelonins. Fins i tot hi havia persones
que, quan anaven o venien de comprar a la Boqueria, pas-
saven per la bàscula per comprovar-se el pes.
Ara aquesta petita joia de la mesura popular i objecte histò-
ric de la ciutat ha estat cedida per la família Bagués a l’Asso-
ciació de Comerciants del Mercat de la Boqueria, on ha
quedat instal·lada no fa gaire al vestíbul de l’oficina de la
Direcció del mercat per a ús dels ciutadans.
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
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NOT ÍC I E Sf
La bàscula Bagués, a la Boqueria
La Joieria Bagués ha cedit a l’Associació de Comer-
ciants del mercat de la Boqueria la popular bàscula
que hi havia en aquest establiment, situat a la canto-
nada del carrer del Carme amb la Rambla. La bàscula
es va instal·lar el 1948 a la joieria, i és una peça
històrica i catalogada. L’Ajuntament l’ha restaurada i
s’ha emplaçat al vestíbul de la Direcció la Boqueria.
La cessió es va fer el novembre.

Commemoració del naixement de Braille
L’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
ha commemorat el segon centenari del naixement de
Louis Braille, l’inventor del mètode de lectura en re-
lleu per a persones cegues, amb diverses activitats al
centre cívic Pati Llimona. Del 2 al 25 de desembre
s’hi va exhibir l’exposició fotogràfica “Segones ver-
sions”, i el dia 15 hi va tenir lloc la conferència “Josep
Ricart i la revolta del Braille a Catalunya”.

La plaça Reial es mou
L’Associació d’Amics i Comerciants de la plaça Reial
impulsa “La Reial es mou”, un projecte de dinamitza-
ció cultural d’aquesta plaça emblemàtica de la ciutat.
Consisteix en un programa d’activitats adreçades a
tots els públics, amb tertúlies, contes, vermuts musi-
cals, concursos de pintura o concerts i espectacles in-
fantils. Les activitats es fan a la plaça i també a dins
dels establiments participants.

Records dels veïns de la Barceloneta
Els records d’infantesa i joventut dels veïns i veïnes
de la Barceloneta han estat la base d’una exposició
sobre la història quotidiana del barri durant la pri-
mera meitat del segle XX. L’exposició es deia “Histò-
ries del nostre barri” i s’ha mostrat al centre cívic de
la Barceloneta des del 3 de desembre fins al 8 de ge-
ner. L’ha organitzat el Pla Comunitari de la Gent
Gran de la Barceloneta.

Daniel Romaní

El parc de la Ciutadella ja té
poliesportiu. Les obres ja

estan enllestides, i ben aviat el
nou equipament obrirà les
portes perquè pugui ser utilit-
zat. Ara, a més de visitar el
Museu de Zoologia, el de Geo-
logia, el Parlament de Catalu-
nya, els animals del Zoo o pas-
sejar pels voltants de la
cascada monumental, les es-
cultures i els racons ombrívols
d’aquest magnífic parc situat
al cor de la ciutat, s’hi pot anar
a fer natació, gimnàstica, bàs-
quet... i molts altres esports.
El nou poliesportiu es troba al
costat d’una de les principals
portes d’entrada del parc, la
més propera a l’estació de
França. Ha estat construït se-
gons un projecte dels arquitec-
tes Enric Batlle i Joan Roig,
que són també autors del Pla
Director del parc de la Ciuta-

della. Té dues plantes, més
una tercera de subterrània.
Una de les seves particulari-
tats és que alberga dues pisci-
nes, una a la planta subterrà-
nia i l’altra a la planta superior,
a l’exterior –només obrirà a
l’estiu–, des d’on es gaudeix
d’una esplèndida vista del parc

de la Ciutadella. Des de la pis-
cina soterrada es veu el mur
que va construir-se al principi
del segle XVIII per encerclar la
Ciutadella. “Ja sabíem que tro-
baríem part de l’antiga fortale-
sa”, afirmen els arquitectes.
“La paret que hem respectat,
feta amb pedra de Montjuïc,
està en perfecte estat, perquè
des que es va construir el parc

al segle XIX es trobava sota te-
rra. Inicialment estava inun-
dada amb aigua del fossat”.
Una de les preocupacions dels
arquitectes ha estat la integra-
ció de l’equipament en un es-
pai que ja té uns quants
elements arquitectònics relle-
vants. “Volíem que el polies-
portiu fos discret, que no tin-
gués protagonisme. Així, no el
trobes fins que hi ets al cos-
tat”. A més, han optat perquè
tingui unes dimensions simi-
lars als altres equipaments del
parc situats al costat del pas-
seig Picasso, tots ells cons-
truïts per a l’Exposició Univer-
sal celebrada l’any 1888: el
Museu de Zoologia, obra de
Lluís Domènech i Montaner;
el Museu de Geologia, d’Anto-
ni Rovira i Trias; l’Hivernacle,
de Josep Amargós, i l’Umbra-
cle, de Josep Fontserè. Per
això, perquè tingués una alça-
da similar a aquests equipa-
ments, es va soterrar una
planta. L’exterior del polies-
portiu té una gelosia de fusta,
que recorda la de l’Umbracle.

Continua la campanya d’inspecció de botigues de records
AlexandraRubio

El Districte de Ciutat Vella
continua precintant esta-

bliments que no compleixen
la normativa del Pla Especial
d’Ordenació d’Establiments
comercials destinats a la ven-
da d’articles de record als tu-
ristes. Aquest Pla Especial, en
vigor des de l’agost del 2008,
prohibeix l’obertura d’establi-
ments exclusivament dedicats
a la venda de souvenirs a tot
el districte. Des de l’estiu de

l’any 2009 s’han tancat vuit
locals que no acataven l’ordre
de cessament, tots ells situats
al barri Gòtic. Fins ara, s’han
detectat 82 botigues d’articles
de records a Ciutat Vella, 25
de les quals no segueixen el
que determina la llei. Arran
d’això, se’ls ha obert un expe-
dient d’inspecció. Un cop s’ha-
gi acabat la tramitació dels ex-
pedients oberts començarà
una campanya d’inspecció i
control adreçada a botigues de

souvenirs amb llicències ante-
riors al Pla Especial. D’aquesta
manera, s’afavoreix que l’acti-
vitat d’aquests locals s’adeqüi
a la normativa actual. Ara fa
uns quants mesos, el Districte
va detectar un augment de les
sol·licituds de comunicats que
recopilen dos o més epígrafs
en relació amb aquests pro-
ductes de record per als turis-
tes; una forma encoberta de
venda de souvenirs que ja està
sent controlada.

Hi ha 82 botigues d’articles de records a Ciutat Vella.

El nou poliesportiu es troba al costat d’una
de les principals entrades del parc de la
Ciutadella, la més propera a l’estació de
França.Té una piscina a la planta soterrània

La piscina exterior, que només obrirà a l’estiu.

Des de la piscina es
veu elmur construït
el segle XVIII

Ciutat Vella estrenarà poliesportiu
al costat del parc de la Ciutadella
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La Irene i la Glòria, després d’haver iniciat
per separat la seva trajectòria com a disse-

nyadores, fa tres anys van decidir posar-la en
comú i van crear la marca de roba i comple-
ments Bartomeu i Uribe. Fan dues col·leccions
l’any de roba per a la dona, una de primavera-es-
tiu i una altra de tardor-hivern. La roba de Bar-
tomeu-Uribe destaca pels seus dissenys exclu-
sius que combinen la comoditat, l’elegància,
l’originalitat i la sensualitat. També decoren les
peces de vestir pintant-les a mà o amb serigra-

fia. La Irene i la Glòria intervenen en tot el pro-
cés: disseny, patronatge, tall, confecció i venda.
A més, tant els teixits com la confecció són fets
a petits tallers locals. De cara a l’estiu vinent te-
nen previst incloure una línia de roba per a
home. Fan distribució a escala nacional i a l’es-
tranger. Ara al gener podem aprofitar el període
de rebaixes.
Bartomeu i Uribe
C.Carders, 31 / Telèfon: 93 315 00 70
www.bartomeu-uribe.com

E L TAULE L L

Una unió de talents que creamoda

La roba és còmoda i elegant alhora.

Joan Anton Font

ENT I TAT S

DanielVenteo

El nou Espai de Mar de l’A-
juntament de Barcelona,

situat al número 5 dels Porxos
de la Barceloneta, es troba
pràcticament preparat per al
començament de les seves ac-
tivitats. Amb les instal·lacions
ja enllestides, ara s’inicia el
procés per a l’adjudicació de la
seva gestió, la qual es resoldrà
amb un concurs públic. Així
ho va comprovar el passat 11
de desembre l’alcalde de la ciu-
tat, Jordi Hereu, durant la visi-
ta que va fer a les noves
instal·lacions acompanyat per
diversos responsables munici-
pals, com els tinents d’alcalde
Carles Martí i Ricard Gomà,
juntament amb diversos re-
presentants del món veïnal i
associatiu.

La creació del nou Espai de
Mar ha estat el resultat d’un
intens procés de participació
en el qual han pres part, prin-
cipalment, diversos organis-
mes municipals, com ara el
Districte de Ciutat Vella, l’Ins-

titut Municipal de Persones
amb Discapacitat i l’Àrea de
Medi Ambient de l’Ajunta-
ment.
El nou Espai de Mar té una
doble funció. En primer lloc, la
d’oferir serveis als ciutadans

en general, especialment du-
rant els mesos d’estiu amb el
lloguer de taquilles i serveis de
dutxa. L’altre segon gran àm-
bit d’actuació del nou centre
serà, a la llarga, el d’oferir ser-
vei durant tot l’any a les perso-
nes amb discapacitat per a
l’accés a la pràctica dels es-
ports de sorra i platja. Totes
les instal·lacions estan adap-
tades per a les persones amb
mobilitat reduïda.
L’Espai de Mar també servirà
com a centre de suport dels ac-
tuals serveis municipals d’edu-
cació ambiental, especialment
de la innovadora Fàbrica del
Sol que fa pocs mesos va obrir
les portes al mateix barri de la
Barceloneta. La previsió és que
el nou Espai de Mar pugui en-
trar en funcionament cap al
mes de maig vinent.

Més informació:
Espai deMar
Porxos de la Barceloneta, 5

La gestió del nou
equipament de
l’Espai deMar serà
adjudicada amb un
concurs públic

El nou equipament donarà servei als usuaris
en general de les platges,amb una especial
atenció a les persones ambdiscapacitat

Foto de família amb els representants de les entitats que participen en aquest projecte.

El nou Espai deMar es prepara per a la
seva propera entrada en funcionament

S ERVE I PÚBL IC

Redacció
Els contenidors de recollida de residus s’estan reno-
vant i aviat hauran arribat a tots els districtes. Molts
veïns i veïnes ja han comprovat que n’hi ha un de nou,
amb la tapa de color marró. És el contenidor per a la
recollida selectiva dematèria orgànica, la qual a partir
d’ara es farà a tota la ciutat.
L’ampliació de la recollida orgànica al conjunt de Bar-
celona és la gran novetat de la contracta de neteja
2009-2017, en funcionament des del novembre. Al
contenidormarró, s’hi han de dipositar restes de frui-
ta, verdura, carn, peix, closques d’ou, demarisc i de
fruits secs, marro del cafè, restes de plantes i herbes o
taps de suro, entre altres restes orgàniques.
Per tal de facilitar el reciclatge orgànic als ciutadans i
ciutadanes i de resoldre’n els dubtes, l’Ajuntament ha
posat enmarxa uns punts d’informació a tots els dis-
trictes, els quals estaran oberts fins al 27 de febrer. En
aquests punts, els veïns i veïnes rebran gratuïtament
un cubell per dipositar la brossa orgànica, un recepta-
ri de cuina i uns imants per al frigorífic.

Punts informatius sobre la recollida orgànica:
Ciutat Vella
Seu del Districte. Plaça Bonsuccés, 3
Eixample
Mercat de la Concepció. C. Aragó, 313
Sants-Montjuïc
Seu del Districte. C. de la Creu Coberta, 104
Les Corts
Oficina d’Atenció al Ciutadà. Plaça Comas, 18
Sarrià-Sant Gervasi
ConsellMunicipal del Districte.
Plaça Consell de la Vila, 7, baixos
Gràcia
Oficina d’Atenció al Ciutadà. Plaça de la Vila, 2
Horta-Guinardó
Seu del Districte. Ronda del Guinardó, 49
NouBarris
Seu del Districte. PlaçaMajor deNou Barris, 1
Sant Andreu
Centre Cultural Can Fabra. C. Segre, 24
SantMartí.
Plaça Valentí Almirall, 1, baixos

Informació sobre
la recollida orgànica
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MULT IMÈDI A

TELEVISIÓ

Barcelona Televisió
“Connexió Barcelona”
De dilluns a divendres, de 12 a 14.30 h
Canal 39 UHF i Canal 26 TDT
www.barcelonatv.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

El nou web d'obres ofereix informació
actualitzada setmanalment de totes les
obres que s'estiguin fent a Barcelona, i
inclou una bústia per atendre les consultes,
les queixes i els suggeriments de la ciuta-
dania.
www.bcn.cat/obres

Web de la Diagonal

El web de la Diagonal es renova ambmés
continguts, vídeos i un nou bloc on pots
dir la teva sobre el procés de transformació
d'una de les principals vies de la ciutat.
www.bcn.cat/diagonal

wPOL I E SPORT IU

Pere S.Paredes

El diumenge 20 de desembre,
amb un nou rècord aconseguit

en superar els 2.100 participants, es
va realitzar la VII edició de la Cami-
nada de Nadal, organitzada per l’As-
sociació d’Entitats Excursionistes
del Barcelonès i que es fa per alguns
dels carrers i llocs més emblemàtics
del nucli antic de Barcelona.
Segons els organitzadors, “cada any,
intentem fer un recorregut diferent
per conèixer aquell carrer, aquella
cantonada, a la qual mai ningú ha
prestat atenció”. Però la Caminada
de Nadal serveix alhora per donar a
conèixer les tradicions catalanes, ja
que hi havia un pas obligatori per la
plaça Sant Jaume, per veure el pes-
sebre de l’Ajuntament, com també
la passejada per la plaça de la Cate-
dral, on els participants van viure
l’ambient de la fira de Santa Llúcia.
Els 2.115 participants són la prova
de la consolidació que experimen-
ten aquestes caminades que, sota el
nom de Barnatresc, reuneixen mes
sí i mes també, més de 2.000 sim-
patitzants, persones que d’una ma-
nera diferent volen veure i conèixer
la ciutat des d’un altre punt de vis-
ta: caminant. Segons els organitza-

dors, un dels indrets que ha sorprès
i ha agradat més en aquesta passe-
jada de Nadal ha estat la rambla del
Raval, passeig que molta gent no
havia visitat mai. El recorregut d’a-
questa VII edició de la Caminada de
Nadal va passar pel parc de la Ciu-
tadella, l’avinguda del Marquès
d’Argentera, el pla de Palau, el pas-
seig de Colom, el Portal de la Pau,
l’avinguda de les Drassanes, el ca-
rrer de Sant Oleguer, la rambla del
Raval, la Riera Alta, la ronda de
Sant Antoni, la plaça del Pes de la
Palla, el carrer de Ferlandina, la
plaça dels Àngels, el carrer Elisabets
o el carrer Canuda, entre altres ca-
rrers o avingudes emblematiques
de Ciutat Vella. Els participants van
poder fer aquest recorregut, de set
quilòmetres aproximadament, en
unes dues hòres. El 22 de gener es
farà al vestíbul de l’estació del Nord,
la festa del Barnatresc 2009 i el lliu-

rament de pins, atorgats segons la
participació a les diferents camina-
des. Com a novetat, aquesta edició
comptarà amb un nou lliurament de
premis al concurs literari “Vivències
Barnatresc 2009”, on els partici-

pants a les caminades expliquen les
seves històries, anècdotes o vivèn-
cies personals. Al finals de març,
també organitzada per l’Associació
d’Entitats Excursionistes del Barce-
lonès, es farà la Caminada de l’Olim-
pisme, la qual comptarà amb la
col·laboració del Museu Olímpic de
Barcelona, i on es visitaran aquells
monuments olímpics més represen-
tatius de la ciutat.

El nucli antic de
Barcelona torna a ser
el clàssic recorregut
d’aquesta caminada, en
la qual es mostra una de
les parts més riques
de la ciutat: les tradicions
culturals

Barnatresc 2009
comptarà amb un nou
premi literari al millor
relat de les caminades

Un moment de la caminada del 20 de desembre.

Participació rècord en la VII
edició de la Caminada deNadal

Redacció

El 25 de desembre va tenir
lloc al port de Barcelona la

Copa Nadal, la tradicional tra-
vessa d’aquest indret portuari,
que aquest 2009 ha celebrat el
seu centenari.
Els guanyadors de l’edició del
centenari van ser els nedadors
Dani Serra,del Club Natació Ca-

talunya, en la categoria mascu-
lina, i Anna Godoy, del mateix
club, en la femenina. A la pro-
va, que organitza el Club Nata-
ció Barcelona, hi van participar
440 nedadors.
Malgrat e l fred regnant –la
temperatura de l’aigua era de
14 graus– i les dates nadalen-
ques, aquesta tradicional tra-

vessa, que va començar a les 12
hores entre un ambient festiu i
típic de les èpoques que l’acom-
panyen, va veure com es re-
forçava amb la presència de
nombrós públic i participants.
La Copa Nadal de natació és la
competició esportiva més vete-
rana de Barcelona i de tot l’Es-
tat espanyol.

La travessa del port de Barcelona
celebra el seu centenari
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De publicista a ocellaire. Com va
ser això?
Em faltava la vida de la Rambla. Quan
vaig començar a treballar en el món de
la publicitat, vaig veure que m'avorria i
que allò no era per a mi. L'havia viscut
de molt petita i, de fet, és el que sempre
m'havia agradat.
Quin és el seu primer record de la
parada?
El primer que va fer el meu pare era dei-
xar-me vendre els peixos. No aixecava
tres pams de terra, però em pujava a un
tamboret i a la gent li feia gràcia veure
una criatura que remenava els peixos
per agafar-ne i vendre'n.
La Rambla és unamilitància?
A casa hem estat molt ramblers sem-
pre, entenent que el rambler és aquell
que trepitja el carrer. És diferent ser
rambler que ramblista. El rambler és el
que viu el carrer i no disfressa les coses
menys boniques. No som políticament
correctes, perquè diem les coses pel seu
nom. Si a vegades em sentiu renegar de

la Rambla és perquè me l'estimo i no
vull que es podreixi. La Rambla té capa-
citat demolt més.
D'un temps ençà les botigues d'a-
nimals de la Rambla han estat una
mica qüestionades...
Hi ha un debat absolutament absurd.
Cada cop tenim més consciència de
com s'han de tractar els animals. Dins
de les associacions animalistes, s'ha
muntat un negoci amb les subvencions
i els donatius. A la Rambla els hem pa-
tit, perquè ens han tirat pedres, insul-
tat, amenaçat... Jo respecto que hi hagi
gent a qui no li agradi tenir un canari a
casa, però has de respectar la senyora
que sí que en vol tenir un. A més a més,
cal parlar amb coneixement de causa.
La majoria d'aquestes espècies no han
viscut mai en llibertat, sinó que són
espècies que han viscut sempre en cap-
tivitat. Si jo venc ocells, el que voldré és
que aquest ocell estigui en les millors
condicions; si no, no el vendré, i si fa
més de 150 anys que som a la Rambla
deu ser per alguna cosa.
L'assumpte serà que volem huma-
nitzar els animals?
El teu gos té dret a ser gos i no el pots
tractar com si fos el teu fill per molt que

te l'estimis. Tinc gossos i els tinc mal-
criats, però no són els meus fills. A mi
m'han arribat a renyar perquè el meu
gos es ficava en un clot!
Els coloms no tenen precisament
excessiva bona fama entre els ciu-
tadans...
El colom és una bèstia molt intel·li-
gent. Tinc històries curioses amb co-
loms de carrer.

Expliqui, expliqui...
En vaig tenir un que no puc oblidar
mai. Era novembre. Va venir un colomí
a la parada. Nosaltres ja estàvem ple-
gant i vaig pensar que passaria fred. Li
vaig donar menjar i el vaig posar en una
gàbia buida. A la tarda següent, el co-
lom va tornar a venir, i així ens vam es-
tar durant dos o tres anys. Ja li tenia la

seva gàbia preparada perquè passés les
nits. El més fort és que hi va haver una
setmana que el meu pare va estar a
l'hospital per un infart i el colom no va
venir aquella setmana. Quan el meu
pare va recuperar-se, el colom va tornar.
Abans de l'estiu, els ocellaires de
la Rambla vendran artesania i ob-
jectes amb denominació d'origen.
Com s'arriba a l'acord amb l'Ajun-
tament?
Ambmolt esforç i molta voluntat de les
dues parts. Estemmolt agraïts a la regi-
dora actual de Ciutat Vella, Itziar Gon-
zález, perquè anteriorment ens sentíem
amenaçats, perquè se'ns va dir que
se'ns faria fora a cost zero. Tothom,
amb voluntat, arriba a un acord. Els
ocellaires, la majoria deixem enrere el
nostre ofici, però per sobre de tot conti-
nuarem sent ramblers.
En què es reconverteixen?
En el meu cas en una parada de produc-
tes amb denominació d'origen. És un
canvi de negoci una mica bèstia, però
nosaltres teníem clar que no volíem
anar a allò fàcil. Hem de deixar coses al
camí, però el canvi l'agafo amb il·lusió,
perquè si ho sabem fer bé, serà un valor
afegit per a la Rambla i serà bonic.

ENTR EV I S TA Mònica Trias , pres identa de l 'Assoc iac ió d 'Oce l la i res de la Rambla

Trias ha viatjat arreu d'Europa seguint fires de columbofília.

Nascuda fa 40 anys. És llicenciada en Publicitat i

Màrqueting, però la seva autèntica vocació és la

d'ocellaire. Actualment regenta una parada

especialitzada en coloms i gallines a la Rambla

cantonada Portaferrissa

“Pels ocellaires,
lamajoria deixem enrere
el nostre ofici,però per

sobre de tot, continuarem
sent rambleros”

“El rambler viu el
carrer i no disfressa les
cosesmenys boniques”

Miquel
Pellicer


