
El passat 11 de novembre es va sig-
nar un conveni entre l’Institut Ca-
talà del Sòl (Incasòl) i l’Ajuntament
de Barcelona per a la reordenació
urbanística de l’illa delimitada per
l’avinguda de les Drassanes i els ca-
rrers Nou de la Rambla, de l’Om i
Arc del Teatre.
Al llarg del 2007 i 2008, un grup
de treball format pel Districte de
Ciutat Vella i Incasòl va fer un
diagnòstic de la situació d’aquesta
illa del Raval Sud i va assenyalar la
conveniència d’intervenir en l’es-
pai substituint part de l’edificació
existent, dignificant els espais
col·lectius i aplicant mesures per
resoldre els problemes de con-
vivència, de manteniment dels
equipaments i dels serveis.

Se signa el conveni per a la
remodelació del Raval Sud

Les fires deNadal combinen
comerç i activitats festives

SANTA LLÚCIA

Reordena les parades
per millorar-ne
accessos i seguretat

ANTIGUITATS

El mercat es trasllada
a Santa Caterina i a
la plaça Catalunya

ARTESANIA

La Fira d’Argenteria
ofereix tallers infantils
els dissabtes

Pàg. 3

ENTREVISTA Pàg. 8

Albert Deulofeu
President de la Fira de Santa
Llúcia de l’avinguda de la
Catedral de Barcelona

“Santa Llúcia és
la fira temàticamés
antiga delmón”

EQUIPAMENTS Pàg. 4

El convent de
Sant Agustí dóna
prioritat a la millora
del comerç

POLIESPORTIU Pàg. 7

Cursa de Sant
Silvestre
L’Home del Nassos
torna a ser-hi present

SERVEI PÚBLIC Pàg. 6

Nou servei de
neteja de pintades
i adhesius
a les persianes

EDUCACIÓ Pàg. 6

Comencen les obres
del nou centre de
Servei Educatiu
de Ciutat Vella

Pàg. 5
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Miquel Bonilla, director d’Incasòl, i la regidora Itziar González, signant el conveni.
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Divendres 25 i dissabte 26
Teatro de lo Infame
A les 21 h. a l’Almazen (Guifré, 9)
Espectacle d’humor. Preu: 12 ¤.

Del 17 de desembre al 10 de gener
La fiesta del toro
A les 21 h (dj, dv i ds) i a les 19.30 h (dg) al Teatre del Ra-
val (Sant Antoni Abat, 12)
Crítica àcida a la “festa del toro”.

Fins al 24 de gener
Noh Suntag
Al Palau de la Virreina (Rambla, 99)
Exposició sobre el conflicte de la societat coreana con-
temporània.

A partir del 18 de desembre
Maestros de aja y calafates.
El oficio de construir barcas
en la Costa Brava
Al Museu Marítim de Barcelona (av. Drassanes, 1)

Fins al 9 de gener
Luís Marsans:
La música pintada
Artur Ramon Art (Palla, 25)
A l’exposició de pintura es projecta també un film realitzat
per VioletaMarsans sobre el mateix LluísMarsans.

Dissabte 17 de desembre
Blues Jam Session
A les 22.30 h. a la Sala Monasterio (pg. Isabel II, 4)

Divendres 16 de desembre
Músiques
de la Mediterrània
A les 20.30 h. a l’Oratori de Sant Felip Neri (pl. Sant Felip
Neri, 5)
Músiques creatives dels Balcans.

Divendres 16 de desembre
The Penguis
A les 21 h. i a les 23 h. al Jamboree (pl. Reial, 17)
Jazz. Preu: 10 ¤.
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Dissabte 19 de desembre
En clau oriental
A les 20 h al centre cívic Barceloneta (Conreria, 1-9)
Recorregut pels diversos estils de la dansa oriental amb
companyies com Artsuhat, Hydros o Diosas del Nilo.

Divendres 18 de desembre
Zapatos nuevos, payasos de hoy en
Europa
A les 21 h. a l’Almazen (Guifré, 9)
Documental sobre el clown contemporani. Preu: 3 ¤.

Dissabte 17 de desembre
Afina Serafina
A les 19 h. a l’Almazen (Guifré, 9)
Espectacle de clowns. Preu: de 5 a 8 ¤.

Fins al 23 de desembre
Fira de Santa Llúcia
De 10 a 21 h als voltants de la catedral (pl. Nova)
Amb arbres de Nadal i figures de pessebre.

Fins al 23 de desembre
Fira de Brocanters
“Mercat gòtic”
De 10 h. a 21 h. a la Plaça Catalunya (a prop d’av. Portal
de l’Àngel)
Destaquen cristalleries, mobles, llibres i objectes de de-
coració.

Del 2 al 4 de gener
Recollida de cartes als Reis d'Orient al
Pailebot de Santa Eulàlia
D’11 a 19 h al Moll de la Fusta (Moll Bosch i Alsina, 2)

Del 24 de desembre al 4 de gener
Recollida de cartes
a càrrec del Carter Reial
Tots els dies exepte l’1 de gener a la pl. Sant Jaume

Dimarts 22 de desembre
Caga Tió
De 17 a 19.30 h al centre cívic Convent de Sant Agustí
(Comerç, 36)
Regals, pica-pica i altres sorpreses.
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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
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Núria Mahamud

Quin serà el nou caganer
de moda? On puc com-

prar un regal original i amb
ànima? Trobaré aquella mo-
neda antiga que falta a la
meva col·lecció? No cal anar
gaire lluny. Totes les respos-
tes es troben a les fires na-
dalenques de Ciutat Vella,
que enguany presenten algu-
nes novetats respecte d’edi-
cions passades.
La Fira de Santa Llúcia ha
reubicat la situació de les
parades per millorar-ne la
seguretat i els accessos amb
la creació de passadissos

més amples i una redistribu-
ció millor. En aquest sentit,
el sector d ’artesania s ’ha
traslladat en la seva totalitat
a l’avinguda de la Catedral, a
tocar de la Via Laietana, per
a més comoditat de visi-
tants i compradors, els
quals en anys anteriors s’a-
pinyaven a la pujada del Bis-
be. Aquesta nova situació ha
permès també instal·lar una
tarima a la plaça Nova, en-
tre el poema corpori “Barci-
no” de Joan Brossa i el
Col·legi d’Arquitectes, on es
muntarà el tió gegant o la
Diada de les Tradicions i els

Costums Nadalencs de Cata-
lunya, entre altres actes fes-
tius. Així mateix, s’han reu-

bicat algunes parades dels
sectors de pessebres i verd
per disposar d’espais més
generosos.
El mercat nadalenc més ve-
terà de la ciutat –hi ha
constància que ja se celebra-
va l ’any 1786– acull en-
guany, fins al 23 de desem-
bre, un nombre de parades
similar a les de l’any ante-
rior, 273, dividides en qua-
tre sectors: figures (122),
verd (94), artesania (53) i
simbombes (4). L’horari co-
mercial serà de dilluns a diu-
menge, incloent-hi els fes-
tius, de 10 a 21 h.

L’altra gran novetat d’aques-
ta edició és la pàgina web de
la fira (www.firadesantallu-
cia .cat) , amb informació
pràctica, història, arxiu fo-
togràfic, plànol i programa

d’activitats, que aviat es tra-
duirà a l’anglès i el francès
per promocionar aquesta
fira històrica arreu el món.
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La Fira de Santa Llúcia és el mercat nadalenc més veterà de Barcelona.

El Mercat d’antiguitats es

trasllada a la plaça Catalunya i a

l’avinguda Francesc Cambó,

davant de Santa Caterina

Santa Llúcia reubica les parades
per guanyar espai i seguretat

CIUTADANS OPINEN

Carolina Soler
Mestressa de casa

Sí, sobretot la de Santa
Llúcia que posen aquí,
davant la Catedral.
M'agrada veure les
petites figures del pes-
sebre i l'olor que fan els
avets, perquè em recor-
da quan era petita.

Mireia Teixidó
Estudiant

Sí, segurament. És una
tradició i un costum
nadalenc que penso que
s'estan perdent i m'a-
gradaria que això no
passés.

Noel López
Educador Social

Ho he fet altres anys i
el més segur és que
també ho faci aquest
any. M'agrada que es
doni sortida a les fires
d'artesans, però no com
s'inunda Nadal de con-
sum.

Marçal Ginesta
Aturat

Normalment venim a
la Fira de Santa Llúcia,
sobretot a comprar l'ar-
bre de Nadal i alguna
peça per al pessebre.
És una tradició de
Nadal que tenim, així
que aquest any tampoc
no hi podem faltar.

María del Carmen
Serrano
Treballadora
de la neteja

Sí que vendré. Estas
ferias me gustan
mucho porque dan colo-
rido y así puedo com-
prar algunos regalos de
Navidad.

Jordi Rabassó
Enginyer industrial

Sí que hi vindré, sobre-
tot a la de Santa
Llúcia. És una tradició
de família i, tot i que
ara els fills ja no vénen
perquè són grans, a
nosaltres ens agrada.

V i s i t a r à a l g un a d e l e s f i r e s q u e p e r Nad a l s ' i n s t a l · l a r a n a C i u t a t Ve l l a ?

La Fira d’Argenteria

ofereix ambientació

musical en directe

les tardes

MERCATS DE FRANCESC CAMBÓ I D ’ ARGENTER I AA
A l’altre costat de la Via Laietana, just al davant del mercat de Santa Caterina, estrena

emplaçament el Mercat Gòtic de Brocanters de Francesc Cambó, amb 20 parades d’anti-

guitats, col·leccionisme i decoració per als amants dels productes vintage.La fira,que fins

ara es trobava cada Nadal al portal de l’Àngel, estrena una doble ubicació. A més de les

parades de Santa Caterina, obertes del 30 de novembre al 23 de desembre, 20 parades

més romandran a la plaça de Catalunya del 14 al 23 de desembre.

Igual nombre d’estands té enguany la Fira del carrer Argenteria (fins al 22 de desembre,

d’11 h a 21 h),que engloba artesans de diferents oficis del cor del barri de Ribera. Els visi-

tants podengaudir totes les tardes d’ambientaciómusical endirecte i els dissabtes almatí

de tallers infantils de bijuteria, teixit i ceràmica.
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EQU IPAMENT S

Matilde Alsina

L’oficina de BarcelonaActiva al convent de
Sant Agustí, inaugurada no
fa gaire, acollirà activitats de
foment de l’ocupació en el
sector comerç i de suport a
la creació d’empreses per a
col·lectius d’especial atenció
com poden ser els més
grans de 45 anys, els joves i
les dones.
D’aquesta manera, el con-
vent de Sant Agustí es con-
verteix en un equipament
destinat a facilitar la millora
del comerç i la seva competi-
tivitat a través d’accions de
formació i desenvolupa-
ment de professionals i pro-
grames de creació i creixe-
ment empresarial. A més,
allotjarà la seu de l’Escola de
Dones Emprenedores, pre-
sentada el setembre passat i

que preveu atendre un total
de 350 dones.
En l’àmbit del comerç, l’ofer-
ta formativa anirà des de
programes de formació es-
pecífica (com ara cursos d’a-
paradorisme) fins a plans
formatius més amplis (per

exemple, màrqueting inter-
nacional), mentre que en
l’àmbit dels emprenedors es
planificaran programes a
mida per a col·lectius amb
necessitats específiques. Les
obres de renovació –és un
dels primers equipaments
cofinançats pel Fons Estatal

d’Inversió Local que s’inau-
gura a la ciutat– han comp-
tat amb un pressupost
d’1.073.362 euros i han
permès ampliar els serveis
per facilitar l’accés de més
ciutadans i ciutadanes a l’o-
cupació. D’aquesta manera,
si l’equipament ha pogut
atendre 7.800 persones el
2009, l’any que ve arribarà
fins a les 12.000, un 54%
més.
L’equipament se situa en el
marc de la mesura de govern
“Pla d’acció per a l’impuls de
la creació i al creixement
d’empreses a Barcelona
2008-2011” i com a resposta
a una de les mesures del
Pacte per a l’Ocupació de
Qualitat signat per l’Ajun-
tament, la Generalitat, els
sindicats i la patronal.

Més Informació:
Convent de Sant Agustí
Pl. Pons i Clerch, 1
93 268 43 93
www.barcelonactiva.cat

L’alcalde, Jordi Hereu, durant la inauguració de l’oficina.

Allotjarà l’Escola
deDones
Emprenedores,
presentada elmes
de setembre passat

La renovada oficina de Barcelona Activa
reneix coma espai permillorar l’ocupació
en el comerç i el suport als emprenedors

El convent de Sant Agustí dóna
prioritat a lamillora del comerç

A l’hotel Ritz de Barcelona, el 2 de desembre de 1980,
dia que va rebre un homenatge de L’Arca de Noè. (Foto:
Arxiu Maria Ferrer Badenas)

Rafael R.Moya
No fa gaire ha aparegut a les llibreries de la nostra ciutat el
llibre titulat Rafael R. Moya – Artista polifacètic que va passar
per la vida fent el bé, escrit per la seva viuda, Maria Ferrer
Badenas, que recull la vida i les activitats d’un veí de Barce-
lona, al llarg dels quasi cent anys que va viure.
Però qui era Rafael R. Moya? Per situar-lo a la ciutat, cal dir
que va néixer el 12 d’abril de 1888 al carrer Montjuïc del
Bisbe, un carreró del barri Gòtic i gairebé pas obligat per
entrar o sortir de la plaça de Sant Felip Neri. Amb els anys
va traslladar el seu domicili a la plaça de Sant Josep Oriol i,
finalment, al carrer de l’Alba de Gràcia, on vamorir el 16 de
setembre de 1987.
Pel que fa a la seva vida artística, el senyorMoya va conrear
el teatre, la sarsuela, la poesia, el miniaturisme –excel·lents
pintures sobre superfícies molt petites–, etc. Fou membre
de l’Agrupació d’Aquarel·listes de Catalunya. Com a can-
tant, actor tant de sarsuela com de teatre, va estar vinculat
al Casino República de la Barceloneta, al carrer Baluart; a la
societat humorística recreativa “Niu Guerrer” de Ciutat Ve-
lla, amb la qual va estrenar la seva revista Gatz-ara-niu-re-
vue, i també al del Coliseu Pompeia de Gràcia.
Va continuar actuant després de la guerra, sobretot al local
de l’Obra Sindical de Pueblo Nuevo –abans havia estat l’A-
teneu–, i en el teatre escola Agrupación Lírica Marcos Re-
dondo a la plaça del mercat, al Clot. En el cinema va actuar
a Tierra de todos, d’Antonio Isasi, i A tiro limpio, de Pérez-
Dolz. Una de les coses que li va donar molta projecció fou
el seu pas per L’Arca de Noè on era conegut com “El Grill”.
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
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NOT ÍC I E Sf
El Lloc de la Dona fa 25 anys
El Lloc de la Dona, centre d’atenció social de les Ger-
manes Oblates al barri del Raval, va fer 25 anys el 17
de novembre. Aquesta entitat atén dones en situació
d’exclusió social i laboral, especialment les que es de-
diquen a la prostitució. L’aniversari es va celebrar
amb un acte a l’Institut d’Estudis Catalans (c. del
Carme, 47), al qual va assistir la regidora de Ciutat
Vella, Itziar González.

Estudis de Grau Superior a Taller de
Músics
Taller de Músics ha començat a impartir estudis de
Grau Superior de Música aquest curs a través del seu
nou Institut Superior d’Estudis Musicals (ISEM). El
reconeixement del Grau Superior coincideix amb el
trenté aniversari d’aquesta institució. L’ISEM tindrà
la seu a la Fàbrica de Creació de Can Fabra, a Sant
Andreu. La presentació del nou institut es va fer al
Sant Andreu Teatre el 16 de novembre.

Oficina Tècnica de la Barceloneta
L’Oficina Tècnica de la Barceloneta (c. Balboa, 36) es
va inaugurar el 25 de novembre passat. Al matí la va
visitar l’alcalde, Jordi Hereu, i a la tarda es va fer una
festa per als veïns, amb espectacle infantil i berenar,
que va comptar amb la presència de la regidora Itziar
González. Aquesta oficina gestiona les actuacions in-
closes al Pla de Barris de la Barceloneta.

Setena edició del Festival Raval(s)
Del 12 al 15 de novembre s’ha celebrat la setena edi-
ció de Raval(s), el Festival de Cultura del Raval, on
han participat més de cent entitats i associacions del
barri. La plaça dels Àngels va ser l’escenari central de
la programació, la qual incloïa des de concerts, espec-
tacles de carrer i tallers infantils fins a itineraris i vi-
sites a centres culturals. El festival l’organitza la Fun-
dació Tot Raval.

JoanAntonFont

L’illa de Ciutat Vella deli-mitada per l’avinguda de
les Drassanes i els carrers Nou
de la Rambla, Om i Arc del Te-
atre serà objecte d’una reorde-
nació urbanística que té com a
objectiu dignificar el parc de
133 habitatges socials, raciona-
litzar l’emplaçament dels ser-
veis i la distribució dels espais
d’ús públic.
La regidora de Ciutat Vella, It-
ziar González, i el director de
l’Institut Català del Sòl (In-
casòl), Miquel Bonilla, van sig-
nar el passat 11 de novembre
un conveni per iniciar-ne la re-
modelació.
Un grup de treball format pel
Districte de Ciutat Vella i In-
casòl va realitzar al llarg dels
anys 2007 i 2008 un diagnòs-
tic social de la situació d’aques-
ta illa del Raval Sud. Entre les
conclusions d’aquesta anàlisi,
s’assenyala molt especialment
la conveniència d’intervenir en
l’espai substituint part de l’edi-
ficació existent, dignificant els
espais col·lectius i aplicant me-
sures per resoldre els proble-
mes de convivència, de mante-
niment dels equipaments i
dels serveis de l’edificació ac-

tual. En l’illa que és objecte del
conveni hi ha un edifici de 133
habitatges de promoció públi-
ca, amb front als carrers Om i
Arc del Teatre, iniciat els anys
70 pel Ministeri d’Obres Públi-
ques i traspassat –en obres– a
Incasòl al principi dels 80.
Aquest edifici va servir, l’any
1988, per iniciar les actuacions
del programa ARI Ciutat Vella i
reallotjar els afectats dels blocs

de pisos que es van enderrocar
a les illes dels carrers Sant Ra-
mon i Sant Honorat, al co-
mençament del procés que va
culminar amb la creació de la
rambla del Raval. La remodela-
ció d’aquest edifici consistirà
principalment en la decons-
trucció d’una part, que corres-
pon a 80 habitatges situats al
carrer Om, en la millora i l’a-
daptació dels habitatges a con-

servar, en una distribució més
racional dels edificis destinats
a equipaments i en l’establi-
ment d’un sistema d’espais
lliures adient a les característi-
ques i necessitats del barri.
La regidora del Districte de
Ciutat Vella, Itziar González,
va comentar que “ara comença
un treball d’acompanyament
dels veïns perquè el procés de
transformació sigui al menys
traumàtic possible, sobretot
per a aquells veïns que hagin
de ser reallotjats”.
Per al procés de reallotjament
dels veïns es comptarà amb el
parc d’habitatge públic de
tots els operadors municipals
i de la Generalitat amb capaci-
tat de col·laboració: Incasòl,
Adigsa, el Patronat Municipal
de l’Habitatge i Foment Ciu-
tat Vella. La regidora va agrair
“la complicitat de les altres
administracions i departa-
ments municipals compe-
tents en matèria d’habitatge
per haver fet possible tirar en-
davant aquesta remodelació
tan necessària”.

Ciutat Vella, contra la violència de gènere
JordiMiró

Ciutat Vella es va sumar als
actes previstos arreu el 25

de novembre pel Dia Interna-
cional contra la violència con-
tra les dones amb un acte de
rebuig d’aquest fenomen, es-
pecialment cru a les societats
catalana i espanyola, i amb
una jornada formativa dos
dies més tard, el divendres 27,
per fomentar el lideratge de
les dones en tots els àmbits.
“Les campanyes de conscien-

ciació social han donat fruit,
però no podem passar per alt
que queden missatges soter-
rats en les famílies, en l’educa-
ció, en els mitjans de comuni-
cació (...) que segueixen
transmetent una imatge de
les dones que denigra profun-
dament el seu paper i la seva
situació en la societat”, deia el
manifest que, sota el títol “Vi-
viu amb nosaltres”, va llegir la
consellera de Dones i Cultura,
Mercè López. L’acte, al qual

van assistir nombroses dones
de diferents associacions de
Barcelona, va comptar amb la
presència de la regidora del
Districte, Itziar González, i
amb parlaments de dones re-
presentatives dels barris Gò-
tic, Sant Pere, Santa Caterina i
la Ribera, Barceloneta i Raval.
Després, a la mateixa sala de
la seu del Districte, es va pro-
jectar un documental de TV3
dedicat a les dones, “Quan
manen les dones”.

Assistents a la concentració contra la violència de gènere.

L’illa delimitada per
l’avinguda de les
Drassanes i els
carrers Nou de la
Rambla, de l’Om i
Arc del Teatre serà
objecte d’una
reordenació
urbanística

La reordenació dignificarà el parc d’habitatges socials.

Al llarg del 2007 i
2008 es va dur a
terme un diagnòstic
de la situació de l’illa

Es posa enmarxa
la remodelació del Raval Sud
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Carns Batllori és un negoci familiar centenari
amb una història estretament lligada a la

del barri de la Barceloneta. Van obrir l’any 1875
a la plaça de Sant Miquel, per bé que es van
traslladar al mercat de la Barceloneta quan es va
obrir l’any 1887. La parada va viure un episodi
negre, ja que va ser afectada plenament en els
bombardeigs que va patir el mercat el 1938. Ara
ja són quatre les generacions de la família Bat-
llori que hi han passat. Actualment, porten la
parada els germans Mario i Trini juntament

amb el Pere de Val. Tenen pollastre de pagès, co-
nill de Balaguer, vedella de l’Empordà i porc de
l’Empordà o de Vic, entre altres productes de
primera qualitat. Amb la reforma recent del
mercat, Batllori, a més de la carn, va incorporar-
hi els embotits ibèrics. El Mario se sent satisfet
de ser de la Barceloneta, un barri que considera
entranyable i amb un caràcter especial.
Carns Batllori
Mercat de la Barceloneta – parada 23-26
Pl. de la Font, 1

E L TAULE L L

Més de cent anys venent carn a la Barceloneta

Hi han passat quatre generacions familiars.

Joan Anton Font

EDUC AC IÓ

David Sabaté

El districte de Ciutat Ve-
lla ha iniciat les obres

que han de convertir l’edifi-
ci municipal de la placeta
del Pi, número 2, en el nou
equipament de Servei Edu-
catiu del districte. Aquest
reunirà en un mateix edifici
tots els serveis i els recursos
pedagògics als quals poden
accedir més de 60 centres
docents de Ciutat Vella, pri-
vats i concertats, entre els
quals escoles, instituts, es-
coles bressol, centres espe-
cialitzats, centres d’adults o
escoles taller. L’objectiu de
l ’actuació és que aquests
serveis, que poden incloure
des de formació permanent

del professorat i ajudes per
treballar amb estudiants
amb trastorns de conducta,
fins a atenció a les necessi-
tats relacionades amb la
llengua, deixin d’estar re-
partits, com fins ara, entre
el carrer Unió i el carrer Gu-
tenberg , i s ’unifiquin per

permetre a la comunitat
educativa treballar millor i
de manera més coordinada.
L’edifici, de titularitat muni-
cipal i construït al final del

segle XIX, s’està rehabilitant
completament per poder-lo
adequar als nous usos. Els
espais per als serveis educa-
tius estaran entre les plan-
tes primera i quarta: a les
dues primeres, s’hi habilita-
ran dues aules per a la for-
mació permanent dels pro-
fessors, amb capacitat per a
40 persones, i també dues
sales de reunions; a la terce-
ra, s’hi instal·larà la media-
teca i despatxos; i a la quar-
ta , és previst ubicar-hi
l’Equip d’Assessorament Psi-
copedagògic (EAP). La plan-
ta baixa acollirà una ludote-
ca de 128 metres quadrats.
L’obra consta de tres fases:
l’enderroc parcial de l’edifici
existent, la rehabilitació de
la part que es conserva i la
construcció d’un cos annex
de nova planta. Es preveu
que els treballs estiguin en-
llestits al final del 2010.

L’edifici, de quatre
plantes, tindrà
una ludoteca a
la planta baixa

Un nou equipament unificarà els serveis
pedagògics del districte i permetrà a la
comunitat educativa treballar de forma
més coordinada

Imatge virtual de l’interior del futur edifici.

Comencen les obres del nou centre
de Servei Educatiu de Ciutat Vella

S ERVE I PÚBL IC

CristinaGambín
Els 32.000 establiments comercials de la ciutat ja
poden demanar el servei de neteja i manteniment
de la persiana del seu establiment i eliminar així, de
forma permanent, les pintades i adhesius que em-
bruten la imatge del comerç i el paisatge de la ciu-
tat. Els comerciants adherits als eixos o a alguna de
les associacions de comerç poden inscriure's en
aquesta campanya d'ajuts a través del seu eix o asso-
ciació. La resta pot contactar amb les associacions
de la seva zona per tramitar la sol·licitud o posar-se
directament en contacte amb l'empresa que ofereix
el servei a la seva zona. En un màxim de 48 hores,
una de les empreses que realitza el servei farà una
neteja integral de la persiana, hi aplicarà una capa
de pintura d'un color neutre i hi sobreposarà un
tractament antipintades amb un líquid preventiu i
no contaminant. L'Ajuntament subvenciona el 50%
del cost d'aquesta neteja inicial, com també el 50%
del contracte de manteniment, de quatre anys de
durada. Així, la posada a punt inicial, fixada en 36
euros per metre quadrat i amb un cost mínim de
200 euros per persiana, té un preu de 18 euros per
metre quadrat gràcies a la subvenció. Pel que fa al
contracte del servei de manteniment, fixat en 250
euros l'any, és subvencionat íntegrament durant els
dos primers anys, mentre que els altres dos van a
càrrec del comerciant.

Més informació:
www.bcn.cat/persianesnetes/

Nou servei de neteja
de pintades i adhesius
a les persianes
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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

Portal web de Joventut

Si ets jove, en aquest espai ho trobaràs tot:
notícies, agendes, informació de servei per
als més joves de la ciutat... vols ser volun-
tari? Fer una estada a l'estranger? Tot a
bcn.cat/joventut.
www.bcn.cat/joventut

Barcelona Neta

La ciutat enceta una nova etapa pel que fa
al servei de neteja i la recollida de residus.
Més contenidors, més i millor servei i
aposta per la sostenibilitat i pel reciclatge.
Per saber-ne més, connecteu-vos a
bcn.cat/neta.
www.bcn.cat/neta

wPOL I E SPORT IU

Pere S.Paredes

La darrera prova atlètica de l’any
2009, la Sant Silvestre de Bar-

celona-Gran Premi IberCaja, orga-
nitzada per l’Ajuntament de Barce-
lona i que tindrà entre els seus
corredors l’Home dels Nassos, es
realitzarà el pròxim dia 31 de de-
sembre, últim dia de l’any, per algu-
nes de les principals avingudes i
carrers de Barcelona.
La cursa, que es va estrenar el Nadal
de 1999 a Barcelona, també s’anome-
na “la cursa dels Nassos” pel fet de
coincidir amb el darrer dia de “vida”
del personatge de l’imaginari popular
barceloní, l’Home dels Nassos.
Els corredors, de totes les catego-
ries, són convocats a la sortida, que

es farà a les 17.30 hores, al carrer
de la Selva de Mar/plaça Ramon
Calsina. El recorregut de la cursa,
de 10 quilòmetres, és el següent:
Selva de Mar/plaça Ramon Calsina,

els carrers Llull i Provençals, els
passeigs Garcia Faria i Calvell, els
carrers Llacuna i Salvador Espriu, la
plaça dels Voluntaris, carrer doctor
Aiguader, plaça Pau Vila, pla de Pa-
lau, avinguda Marquès de l’Argente-
ra, passeig Circumval·lació, avingu-

da Icària, carrers Marina, Pallars,
Àlaba, Bolívia i Ciutat de Granada, i
avinguda Diagonal fins a l’arribada,
situada novament a Selva de
Mar/plaça Ramon Calsina.
La passada edició de la cursa dels
Nassos de Barcelona va arribar al
màxim establert per l’organització,
situat en 8.500 corredors; per
aquest motiu, aquest any s’ha mar-
cat el límit de participants en 9.000
atletes, els quals podran inscriure’s
per Internet o, presencialment, als
punts habilitats. No s’admetran
inscripcions per telèfon, fax ni cor-
reu electrònic.
A més a més, aquest any l’Home
dels Nassos participarà en altres ac-
tes a diferents districtes de Barcelo-
na i arribarà al cor de l’Eixample
per fer un homenatge a l’Any Cerdà;
a Gràcia, per celebrar la remodela-
ció del balcó Joaquim Blume, o a
Ciutat Vella, per la seva tradicional
visita a les institucions catalanes
(Generalitat de Catalunya i Ajunta-
ment de Barcelona).

Informació i inscripcions:

Oficina permanent de la cursa
Agrupació Atlètica Catalunya
C. Venus, 8
Telèfon 93 207 20 18

Runnersworld
Passeig Garcia Fària, 25

BIKILA
Passeig Pujades, 7

ATLETA’S
Carretera de la Bordeta, 7
www.bcn.cat/cursanassos

La tradicional cursa atlètica de Nadal comptarà
entre els seus participants amb aquest personatge
de l’imaginari popular barceloní

L’organització ha
establert un màxim
de participants en
9.000 atletes

L’Home dels Nassos amb l’alcalde en una edició anterior de la cursa.

L’Home del Nassos torna a ser
present a la cursa de Sant Silvestre
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Quins són els orígens del pesse-
bre?
La primera representació és una figu-
ració plana de la Verge amb nen, en
un sarcòfag del segle II a les catacum-
bes romanes de Priscil·la.
I després?
A mitjan segle VII hi havia una simu-
lació de la Cova Santa de Betlem en
un petit oratori de l’església de Santa
Maria la Major de Roma. Després, du-
rant molts anys es va fer una repre-
sentació del naixement de Jesús a les
esglésies, amb ball, música i força xeri-
nola, fins que el Papa la va prohibir el
1207.
Va durar molt això?
Setze anys després, Sant Francesc
d’Assís va demanar permís al papa
Honori III per tornar a fer la represen-
tació i es va començar a celebrar en el
bosc del poble de Greccio, on hi havia
una cova natural, amb una menjadora,
un bou i una mula. Va ser l’orde dels
Franciscans, fundada per ell, la que va

estendre el pessebre arreu d’Europa.
Per això aquest sant és el patró dels
pessebristes.
Quan arriba a Catalunya aquesta
tradició?
El primer pessebre documentat a casa
nostra data sobre el mil tres-cents i
escaig. Era una peça d’orfebreria que
col·locaven a l’altar major per Nadal.
Com evoluciona a les figures?
En el segle XVIII, a Nàpols, hi havia
un fort corrent que va ser traslladat a
la península per Carles III, virrei de
Nàpols i després rei d’Espanya. La in-
troducció del pessebre va començar a
les cases nobles i, a poc a poc, es va
anar popularitzant.
Quins són els orígens de la fira
de Santa Llúcia?
La data més antiga que es coneix és
del 1786, a través d’un relat del baró
de Maldà, en el seu diari Calaix de Sas-
tre. Data que també apunta Joan
Amades en el seu Costumari Català.
Així, doncs, en la seva 223a edició,
aquest any esdevé, com a fira temàti-
ca, la més antiga del món.
Sempre ha estat a la Catedral?
No, però hi ha estat sempre al voltant,
perquè ha tingut diferents localitza-

cions. Segons el baró de Maldà, la fira
que se celebrava per Santa Llúcia,
aprofitava l’afluència de gent que ana-
va a veure la santa aquell dia. En el se-
gle XIX, segons Amades, la fira es feia
tres dies, per la Puríssima i Santa Llú-
cia, a la plaça de la Catedral i al carrer
de Santa Llúcia, i per Sant Tomàs a la
plaça del Pi i Sant Josep Oriol i al
Born. Finalment, aquestes fires van
anar creixent fins que s’ajuntaren.

Com està actualment la tradició?
Josep Maria Garrut parlava en el seu
llibre de la diada de Santa Caterina, el
25 de novembre, que coincideix amb
la data de l’advent com a punt de par-
tida dels pessebristes més matiners.
Avui ens trobem amb dues maneres
de fer el pessebre, l’artística, una obra
d’art efímera en la qual s’esmercen

moltes hores i dedicació per construir
tots els elements plàstics que confi-
guren el pessebre, i la més familiar,
més funcional. En totes dues modali-
tats s’ha traspassat des de fa molt de
temps la barrera de la religió, i avui el
pessebre s’ha convertit en una tradi-
ció molt arrelada a casa nostra.
Com serà la fira d’aquest any?
Aquest any, les parades de la fira, que
se celebra del 28 de novembre al 23
de desembre, s’han reubicat, en prin-
cipi definitivament, per millorar i ga-
rantir l’accés a la fira i les mesures de
seguretat, tant per als visitants com
per als edificis monumentals del seu
entorn, en cas d’alguna mena d’e-
mergència.
Alguna novetat més?
Una altra novetat és el web www.fira-
desantallucia.cat, que vol ser una
mena de fira virtual on pots co-
mençar a buscar les coses que et po-
den interessar i de les parades que les
venen. També s’hi pot trobar una
mica d’història, i amb el racó de Na-
dal –entre altres coses–, un apartat
amb tot de temes i textos relacionats
amb el Nadal i els costums catalans
que hi fan referència.

ENTR EV I S TA Albert Deulofeu, president de la Fira de Santa Llúcia de l’avinguda de la Catedral de Barcelona

Albert Deulofeu a la seu de l’Associació de Pessebristes de Barcelona.

Descendent d’una família de Barcelona dedicada

al paisatge del pessebre, i firaires des del 1929,

Albert Deulofeu ha heretat en quarta generació

la passió per l’elaboració, al llarg de tot l’any,

d’elements paisatgístics per al pessebre

“El primer pessebre
documentat a Catalunya

data sobre elmil
tres-cents i escaig”

“Santa Llúcia és
la fira temàtica més
antiga del món”

Josep Maria
Contel


