
Aquest estiu han començat les
obres d’ampliació del Museu Pi-
casso, un nou edifici que estarà
situat a la part del darrere de
l’actual museu, a la confluència
del carrer Flassaders i la plaça
Jaume Sabartés. Aquest nou edi-
fici, que estarà comunicat amb
les instal·lacions actuals, acollirà
el nou centre d’estudis i recerca.
Tindrà tres nivells, planta baixa,
pis i soterrani. Al primer pis, hi
haurà el nou centre de documen-
tació, l’arxiu i la biblioteca del
museu. A la planta baixa hi
haurà espais habilitats per fer-hi
activitats obertes al públic en ge-
neral o organitzades en col·labo-
ració amb les entitats i associa-
cions dels barris de l’entorn.

ElMuseuPicasso aposta
per la recerca i la proximitat

L’Oficina Tècnica gestionarà
les actuacions del Pla de barris

OFICINA

No només serà un ens
de gestió, també vol ser
un espai de trobada

INFORMACIÓ

Oferirà tot
l’assessorament
sobre el Pla de barris

UBICACIÓ

L’oficina té dues
entrades: Balboa, 36,
i Ginebra, 43

Pàg. 3

ENTREVISTA Pàg. 8

Josep Parera
president de l'Associació
de Geganters, Diables,
Bestiari, Grallers i Tabalers
del Casc Antic

"La Casa dels
Entremesos és
una aposta per
la imatgeria festiva"

ENTITATS Pàg. 4

Consell de Dones
de Ciutat Vella
Dobla en un any el nombre
d’entitats participants

POLIESPORTIU Pàg. 7

9è Torneig de
futbol Ciutat Vella
L’equip B. Poble Sec, campió

SERVEI PÚBLIC Pàg. 6

Sessions
informatives
Nova etapa de la gestió
dels residus i la neteja

EQUIPAMENTS Pàg. 6

Fàbrica del Sol
Obre el nou centre
d’educació ambiental
a la Barceloneta

Pàg. 5
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La façana del nou edifici donarà a la plaça Jaume Sabartés.
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Dissabte 17 d’octubre
Nit de flamenc amb Katia Moro
A les 20 h. Centre cívic Barceloneta (Conreria, 1-9)
Amb els ballarins Katia Moro i Costi el Chato i els can-
taors Antonio el Bocadillo i Cristòbal Osorio. Guitarra.
Pepe Camacho.

Dijous 22 d’octubre
Verbo erótico + sensual melody
A les 22 h. Almazen (Guifré, 9)
Contes al límit, somiats humits per gent com Charles
Bukowski, Milan Kundera o Alejandro Dolina, més al-
guna tímida morbositat firmada per Joaquín Daniel.
Caj//on
A les 21.30 h. Centre cívic Barceloneta (Conreria, 1-9)
Una dimensió del cajón com a objecte de transposició.
De les companyies Increpación Danza i 2k-far.

Divendres 30 i dissabte 31 d’octubre
Mal parto me raya/
se atormenta una vecina
A les 22 h. Almazen (Guifré, 9)
Romeo va perdut. Els temps han canviat i Julieta s’ha
anat amb un altre. De Carlo Mô i Mr. Di.

Divendres 30 d’octubre
No me acusen
A les 20 h. Bibl. Bonnemaison (Sant Pere més Baix, 7)
L'obra planteja la situació de l'avortament i les conse-
qüències de la seva prohibició. Del Col·lectiu de Dones
de Matagualpa (Nicaragua).

Del 5 d’octubre a l’1 de novembre
14a Mostra de Teatre de Barcelona
A les 21 h. Teatre del Raval (Sant Antoni Abat, 12)
Tretze companyies no professionals competeixen per
oferir els millors espectacles de la mostra.

Del 2 d’octubre al 12 de desembre
Les Muses del Palau a l'Ateneu
Ateneu Barcelonès (Canuda, 6)
Els compositors ateneistes més destacats des del naixe-
ment del modernisme musical fins al noucentista.

Fins al 25 d’octubre
Temps de Transició 1975-82
Museu Marítim de Barcelona (av. Drassanes, 1)
300 peces de diversos arxius i museus i 275 fotografies
de la generació que va estructurar l'actual democràcia.
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I N FOÚT I Lt L ’AGENDAW

Del 13 d’octubre a l’1 de desembre
Tallers dememòria
Cal inscripció prèvia a l’Espai Sant Antoni (Borrell, 44-46)
Tallers adreçats a la gent gran per descobrir mètodes i
estratègies per cuidar la memòria i la concentració.

Dijous 22 d’octubre
Mostra di corti amatoriali horror italiani
A les 20 h. Centre cívic Drassanes (Nou de la Rambla, 43)
Quarta edició de la mostra de curtmetratges gore inde-
pendents italians al centre cívic.

Divendres 23 i dissabte 24 d’octubre
3r. Concurs de curts de por del Raval
A les 19 h. Centre cívic Drassanes (Nou de la Rambla, 43)
Passi dels curts presentats al 3r. Concurs de curts de
por. Premis al millor curt, millors efectes especials i
premi votació popular.

Dimarts 27 d’octubre
El best-seller: llibre de qualitat
o producte de consum?
A les 19 h. Bibl. Bonnemaison (Sant Pere més Baix, 7)
Cicle ‘Vine a fer un cafè amb…” Xerrada de Joana Costa.

Dijous 29 d’octubre i 5 de novembre
Dijous llimones
A les 20.45 h. Centre cívic Pati Llimona (Regomir, 3)
Espai obert a escoltar i explicar contes, cada dijous de
mes al pati del centre cívic.

Dimarts 20 d’octubre
Un viatge per l’univers
A les 18 h. Bibl. Bonnemaison (Sant Pere més Baix, 7)
Cicle “Enreda’t a l’acció”.

Dimecres 21 d’octubre
Sac de rondalles
A les 18 h. Bibl. Barceloneta-La Fraternitat
Contes tradicionals dels Països Catalans.

Divendres 6 de novembre
Cinema familiar al Pati
A les 17.30 h. Pati llimona (Regomir, 3)

Dimecres 11 de novembre
El globus vermell
A les 11 h. Bibl. Bonnemaison (Sant Pere més Baix, 7)
Dins el cicle “Primeres passes”.
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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 Barceloneta 93 221 32 41
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 93 221 79 45
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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Thaís Gutíerrez

Aquest mes d’octubre s’i-
naugura oficialment la

nova Oficina Tècnica de la
Barceloneta, tot i que fa unes
setmanes que ja funciona,
amb l’objectiu de gestionar les
33 actuacions previstes pel Pla
de barris a la Barceloneta.
La nova oficina, que està si-
tuada al carrer Balboa, 36,
amb una altra entrada al car-
rer Ginebra, 43, ha de fer el
control, el seguiment i l’ava-
luació d’aquestes actuacions
amb una voluntat de proxi-

mitat als veïns.
Una de les tasques més im-
portants que du a terme és la
informació i l’assessorament
a la ciutadania sobre tot el
que faci referència al Pla de
barris de la Barceloneta i pos-
sibles dubtes que puguin sor-
gir i, en el cas que no es pu-
guin resoldre, des de l’oficina
se’ls derivarà cap a l’adminis-
tració que els pugui fer-ho.
També s’ocupa de la gestió i
la tramitació de documents,
expedients i tot el material
necessari en referència a les

actuacions previstes. Una al-
tra de les tasques és la media-
ció entre veïns, especialment
entre comunitats de propie-

taris, que molt sovint es tro-
ben amb greus problemes per
aconseguir acords, i la media-
ció també amb l’entorn i el
barri amb l’objectiu de fo-
mentar el civisme. Final-
ment, la seva última tasca és
el seguiment i l’avaluació dels
projectes que es duran a ter-
me per saber si s’aconseguei-
xen els objectius proposats.
El Pla de barris de la Barcelo-
neta és una intervenció de
caràcter integral, que serà
una gran oportunitat per fer
front als problemes i millorar

les condicions de vida dels
veïns i veïnes del barri. El
projecte inclou 33 actuacions
de cinc àmbits diferents: es-

pai públic, equipament co-
munitari, habitatge, medi
ambient i dinamització social
i econòmica.
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Els cinc treballadors de l’oficina, davant de l’entrada a les instal·lacions.

L’Oficina Tècnica de la

Barceloneta –que està al carrer

Balboa– pretén ser un lloc

de trobada dels veïns del barri,

a banda d’un important ens

de gestió

Obre l’oficina que gestionarà
el Pla de barris a la Barceloneta

CIUTADANS OPINEN

Joaquim Figueras
Jubilat

Bé, sempre que serveixi
d'alguna cosa i els ciu-
tadans la facin servir.
És important que es
facin les coses des dels
fonaments i no pas per
les teulades, com acos-
tuma a passar. És una
bona manera de fer-ho.

Ivette Roca
Agent d’atenció al
públic

És bo, perquè és una
manera d’apostar per la
proximitat amb el ciu-
tadà. De vegades els
veïns no saben on trobar
la informació que neces-
siten, i aquesta oficina
solucionarà el problema.

Albert Fernández
Auxiliar d’infermeria

Em sembla bé, perquè
és un barri que ha estat
molt degradat. La gent
podrà saber a on diri-
gir-se per informar-se i
assessorar-se per solu-
cionar els dubtes que
tingui referent al Pla de
barris.

Susana Espinosa
Mestressa de casa

Ho trobo molt bé, per-
què aquí al barri no
tenim gairebé res i
suposo que anirà bé per
als veïns que no sabem
a on dirigir-nos quan
ens sorgeix algun dubte
o problema.

Albert Solanich
Administratiu

En principi em sembla
bé. Jo no estic molt
informat del Pla de
barris i si l’oficina ens
serveix per informar-
nos i solucionar proble-
mes, em sembla bé.

Juani Castilla
Teleoperadora

Me parece bien. Es
importante que haya
una oficina donde nos
podamos dirigir los ciu-
dadanos en caso de
dudas o problemas con
gestiones relacionadas
con el Pla de barris. La
gente la utilizará mucho.

Què l i s emb l a qu e h i h a g i u n a O f i c i n a T è c n i c a a l a B a r c e l o n e t a ?

El Pla de Barris de

la Barceloneta preveu

33 actuacions per

millorar les condicions

de vida del veïnat

PUNT DE TROBADAA
A l’oficina, hi treballen de manera fixa cinc persones, sota la direcció de Mónica

Mateos, directora del Pla de barris de la Barceloneta, que destaca la voluntat de

convertir-se en un“punt de trobada”més enllà de ser un ens de gestió útil i neces-

sari per al barri. A l’edifici hi ha també l’oficina de la tècnica de barri de la

Barceloneta. El local té 150 m² i consta de dues zones: la destinada al treball dels

tècnics i una altra de polivalent perquè la puguin utilitzar els veïns i veïnes.
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ENT I TAT S

NúriaMahamud

L’últim Consell de Do-
nes de Ciutat Vella, ce-

lebrat el 17 de setembre, va
servir de taula de presenta-
ció de les noves associacions
i entitats que s’hi han afegit
en els darrers dotze mesos,
ni més ni menys que qua-
ranta, incrementant la parti-
cipació en un 47% fins a
arribar a 85 representants.
Les noves incorporacions,
moltes de les quals de l’àm-
bit cultural i artístic, com
l’associació d’artistes aFad i
la llibreria feminista Pròleg,
van presentar els seus objec-
tius al Consell, en el qual es
va debatre la preparació del
II Congrés de Dones de Bar-
celona a mitjan octubre, el
projecte per promoure la
participació de les dones de

la Barceloneta i contribuir a
una ciutadania activa –dins
el marc del Pla de barris– i la
preparació dels actes del 25
de novembre, Dia contra la
violència contra les Dones.

Al llarg dels últims mesos,
els quatre barris del districte
han discutit, amb l’ajut de
l’entitat Espais per a la Igual-
tat, sobre els quatre eixos del
congrés: Espai públic i vida
quotidiana (Barceloneta),
Cultura (Gòtic), Ciutadania
(Raval) i Temps i Treball
(Sant Pere-Santa Caterina-
La Ribera).

En total hi han participat 56
entitats, amb una mitjana
d’edat de les seves represen-
tants al voltant dels 45 anys.
De totes aquestes aporta-
cions, en sortirà un informe
que detallarà “què esperen
les dones de la ciutat al segle
XXI”, –destaca la consellera
de Dones i Cultura del Dis-
tricte, Mercè López Grijuela.
Paral·lelament, cada districte
ha aportat un audiovisual de
tres minuts sobre les dones
de Barcelona. El de Ciutat
Vella es titula “La política de
la vida quotidiana” i finalitza
amb els desigs de futur de
quatre nenes. El Consell de
Dones de Ciutat Vella també
aportarà al Congrés una pu-
blicació que recollirà una fit-
xa amb la missió, les visions
i els objectius de cada entitat
i el llibre Xarxa de Pensa-
ments contra la violència de gè-
nere, que es va editar a partir
de les reflexions ciutadanes
que es van recollir el passat
25 de novembre.

Les noves entitats del Consell de Dones es van presentar oficialment en la reunió de setembre.

Mésde 50 entitats
aportaran
propostes sobre els
eixos del congrés

En l’última reunió del Consell, s’hi va
explicar la preparació del II Congrés
de Dones i el projecte per promoure
ciutadanes actives a la Barceloneta

El Consell de Dones de Ciutat Vella
dobla en un any el nombre d’entitats

Un autobús interurbà a la carretera de Ribes al seu pas
per la Trinitat el 1932. (Foto: Arxiu Huertas)

Carretera de Ribes (i VII)
Com a cinquè i darrer tram de la carretera de Ribes al seu
pas per Barcelona, se’n pot considerar el comprès entre
l’entrada de la Trinitat Vella i el límit territorial de Mont-
cada. Un tram que històricament transcorria totalment
en territori de Sant Andreu a través de la Trinitat i les ter-
res de la Torre del Baró o Quadra de Vallbona, però que
després de la darrera divisió dels districtes de 1984, la
part de la Torre del Baró i Vallbona va quedar inclosa en
el districte de Nou Barris.
Tot i que aquest tram va ser, fins al primer terç del segle
XX, un paratge amb poques edificacions –i gairebé totes
rurals– i ambmolta vinya, resulta força interessant per di-
versos motius. El primer, que al seu pas pel coll de Fines-
trelles és el trammés forcat de la carretera, gairebé un coll
d’ampolla que fins avui encara és un lloc estratègic per a la
ciutat de Barcelona. Segon, que a tocar de la carretera, en
una part del turó de la Trinitat, al segle XIV s’hi va cons-
truir una forca per penjar-hi els malfactors i deixar-ne els
cossos o les restes exposats als caminants o veïns dels po-
bles del voltant com a exemple. Era la coneguda com la
“cinquena forca”. Tercer, aquest indret va acollir la capella
de la Santíssima Trinitat, construïda el 1413 i destruïda
per les tropes napoleòniques durant la Guerra del
Francès. Davant d’aquesta capella, s’hi va instal·lar inicial-
ment la creu de terme de Sant Andreu. I quart, la cons-
trucció de la torre del Baró, element emblemàtic del barri
de la Torre del Baró, al voltant de la qual es construïren
les primeres cases, al costat de la carretera de Ribes.
Amb la construcció de l’autopista el 1967, tot aquest dar-
rer tram de la carretera va quedar desdibuixat i modificat.
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
La Barceloneta viu la FestaMajor
La Barceloneta ha estat de festa. Els actes van co-
mençar dissabte 26 de setembre amb un homenatge
a Pepe Rubianes presentat per l’actriu Loles León. En
total, el programa va acollir més de 40 actes festius
per tot el barri, entre els quals destaquen tallers i ac-
tivitats per a nens i nenes, aplecs de sardanes i el tra-
dicional correfoc.

L’Espai Brossa gestionarà La Seca
L’antiga fàbrica de moneda, situada al carrer Flassa-
ders, serà un nou espai de creació escènica, amb vo-
luntat interdisciplinària, que gestionarà el Brossa Es-
pai Escènic durant deu anys, després de guanyar un
concurs públic, ja que l’espai és de titularitat munici-
pal. L’Ajuntament rehabilitarà l’edifici, mentre que
l’Espai Brossa s’encarregarà de la inversió necessària
d’equipament escènic.

El CCCB presenta programació familiar
El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
(CCCB) ofereix enguany una programació familiar
que, sota el nom de Nano, presenta múltiples op-
cions d’oci per a les famílies. Així, destaquen tallers,
projeccions, representacions teatrals i petits con-
certs amb les actuacions de Guillamino o Telefunken.
Més informació: www.cccb.org.

Puntaires per la Mercè
Durant les festes de la Mercè, l’associació Bol i Boixet
de Ciutat Vella va organitzar la Trobada Internacio-
nal de Puntaires. Enguany, la trobada va aplegar re-
presentants de sis països: Alemanya, Itàlia, Bèlgica,
Eslovènia, Malta i Espanya. En aquestes festes, es va
acordar celebrar la trobada de les diferents escoles
europees a Barcelona i es va organitzar la conferèn-
cia a càrrec de Michael Giusiana, especialista i pro-
fessor de puntes antigues més importants d’Europa.

Joan Àngel Frigola

El Museu Picasso està ac-
tualment en ple procés

de creixement. A l’espai obert
que hi ha a hores d’ara a la
plaça Jaume Sabartés, hi
haurà d’aquí a divuit mesos
un nou edifici que tindrà
façana a la plaça i als núme-
ros 24, 26 i 28 del carrer Flas-
saders i que comunicarà di-
rectament amb les actuals
instal·lacions del museu del
carrer Montcada a través del
pati interior.
La construcció d’aquest nou
edifici, que permetrà una im-
portant ampliació de l’actual
museu, és la mostra de l’apos-
ta del museu per la investiga-

ció i el coneixement. A més,
permetrà una interrelació més
àmplia amb els barris de l’en-
torn i amb les seves entitats i
associacions.

El nou edifici, projectat per
l’arquitecte Jordi Garcés,
tindrà una superfície contruï-
da de 1.721 m² i constarà de

planta, pis i soterrani. Al pri-
mer pis hi haurà la biblioteca,
l’arxiu i el centre d’estudis. A la
planta baixa hi haurà espais
destinats a la realització de les
activitats de caire educatiu i
científic que organitza el mu-
seu, com tallers, conferències,
seminaris o màsters, i també
acollirà altres activitats ober-
tes al públic en general o orga-
nitzades en col·laboració amb
les entitats i associacions dels
barris de l’entorn.
La intenció del museu de fo-
mentar la relació amb la ciu-
tat i obrir-se més al públic
barceloní ja va quedar de-
mostrada amb la creació del
carnet del Museu Picasso, el
qual dóna possibilitat d’acce-
dir lliurement al museu, tant
a la col·lecció com a les expo-
sicions, durant dotze mesos a
partir del moment de la com-
pra i sense haver de fer cua.
Després es pot entrar sense
haver de passar per taquilla.
També hi ha la possibilitat de
fer-se el carnet familiar.

La Casa dels Entremesos obre les portes
F.E.

La gran família de la cultu-
ra tradicional barcelonina

ha celebrat que ja té casa a
Ciutat Vella. El 20 de setem-
bre es va inaugurar la Casa
dels Entremesos, nou equipa-
ment municipal dedicat a la
producció i difusió de la cultu-
ra popular i tradicional de Bar-
celona. Davant del Palau Mer-
caders, seu del centre, i amb la
plaça de les Beates plena, l’al-
calde, Jordi Hereu, va felicitar

els integrants de la Coordina-
dora de Colles de Gegants i
Bestiari de Ciutat Vella, que
gestionarà la Casa. “Aquí fem
una aposta per ser fidels a la
nostra tradició i també una
aposta pel futur”, va dir He-
reu, a qui acompanyava la re-
gidora Itziar González, entre
altres personalitats. Un exul-
tant Xavier Cordomí, presi-
dent de la coordinadora, va re-
cordar que “aquesta aventura
va començar fa 26 anys, sota

una intensa nevada, quan
vam recuperar les festes de
Santa Eulàlia”.
La Casa dels Entremesos és
seu de les onze entitats que
integren la coordinadora. La
planta baixa acull una expo-
sició permanent de la imat-
geria festiva de la ciutat. La
segona planta guarda dues
joies: la Biblioteca de l’Es-
bart Català de Dansaires i
l’Arxiu de les Festes de Sant
Roc de la plaça Nova.

L’alcalde i la regidora del Districte van presidir la inauguració.

El Museu Picasso
creix i amplia
l’aposta per la
recerca i el
coneixement, alhora
que busca una rela-
ció més intensa amb
les entitats i els
barris de l’entorn

Obres per ampliar el Museu Picasso, a la plaça Jaume Sabartés.

El nou edifici,amb
una superfície de
1.721m², tindrà
planta,pis i soterrani

Les obres d’ampliació del
Museu Picasso ja han començat

CONE I X EMENT I R EC ERCAA
El Museu Picasso va iniciar l’any 2007 un nou projecte

que va començar a desplegar-se entre els anys 2007 i

2008 i que fa una forta aposta pel coneixement i la recer-

ca a partir d’aquest any 2009. Entre les línies de treball

d’aquest nou projecte se’n poden destacar la creació de

l’arxiu i del centre de documentació, l’impuls de noves

línies de publicacions científiques i l’adquisició de noves

obres que complementin la col·lecció del museu, sobre-

tot d’aquelles èpoques de les quals és l’autèntic centre

de referència a escala internacional.
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Gairebé ja no es troben bacallaneries com la
Casa del Bacallà, al carrer Comtal. El ba-

callà procedeix de les Illes Faroe i és de la màxi-
ma qualitat, amb un alt grau de curació. Qui el
tasta en troba la diferència i no en pot renun-
ciar. El 1979 el Santiago Rodríguez va obrir l’es-
tabliment, a un local on abans ja hi havia una al-
tra bacallaneria. Per al Santiago, la gran aposta
ha estat sempre la qualitat i l’especialitat. Tallen
el bacallà amb mètodes tradicionals que gairebé
s’han perdut. Per això, a més dels comuns filets

i lloms, podem trobar-hi peces com les cuetes,
les galtes, les ganyes o el cap. També hi trobem
cocotxes, medallons o les tripes, que eren molt
tradicionals a Catalunya i que s’estan recuperant
gràcies al seu valor gastronòmic i nutritiu. A la
Casa del Bacallà, s’adapten a les necessitats ac-
tuals i hi han incorporat els plats cuinats, com
les croquetes, els bunyols i la brandada.

La Casa del Bacallà
C. Comtal, 8 / Telèfon: 93 301 65 39

E L TAULE L L

La petita casa del gran bacallà

A la botiga, només venen bacallà de les illes Faroe.

Joan Anton Font

EQU I PAMENT S

Matilde Alsina

Des d’aquest octubre, Bar-
celona compta amb un

nou equipament destinat a la
difusió i l’assessorament so-
bre temes de sostenibilitat
obert a tothom que hi estigui
interessat.
L’equipament, que passa a re-
forçar l’oferta del Centre de
Recursos Barcelona Sosteni-
ble del barri de Gràcia, s’ubi-
ca a la Fàbrica del Sol, a la
Barceloneta, un edifici cons-
truït el 1907 per Domènech i
Estapà que ha estat rehabili-
tat seguint criteris de soste-
nibilitat per l’arquitecte Anto-
ni Solanas.
Coherent amb el que predica,
la Fàbrica del Sol, inaugurada
al principi d’aquest mes d’oc-
tubre, genera la seva pròpia

energia i la reutilitza: compta
amb plaques fotovoltaiques,
dipòsit pluvial i depuradora,
sistema de refrigeració per
tubs de coure, zones verdes al
terrat i nius per a espècies
animals urbanes, entre altres
instal·lacions.

Destinada a qualsevol perso-
na que busqui eines pràcti-
ques per resoldre problemes
de sostenibilitat tant a casa
com a la feina, els usuaris
principal de la Fàbrica del Sol
seran les escoles. Amb aques-

ta finalitat, s’ha programat
un ampli ventall d’activitats
entre les quals s’inclouen ta-
llers teoricopràctics i creatius
(reciclatge per a confecció de
joguines per a Nadal, màsca-
res per al Carnaval, reparació
d’objectes, etc.); xerrades i
conferències, itineraris i visi-
tes a instal·lacions amb fun-
cionament sostenible i expo-
sicions temporals.
L’edifici, promogut per l’Àrea
de Medi Ambient en col·labo-
ració amb l’associació Futur
Sostenible, acull també una
exposició permanent que
consisteix en un circuit que
permet conèixer de prop com
funciona aquest equipament
municipal.

Més informació:
Fàbrica del Sol
Salvat-Papasseit, 1
www.bcn.cat/mediambient

Ajuda a resoldre
problemes de
sostenibilitat de
casa i de la feina

L’equipament de la Barceloneta amplia
l’oferta del que ja funciona al barri de Gràcia

Façana de l’edifici, obra de l’arquitecte Domènech i Estapà.

Obre el centre d’educació
ambiental de la Fàbrica del Sol

S ERVE I PÚBL IC

JoséMaríaDempere
A partir de mitjan setembre i de manera esglaonada, es
porten a terme a tots els barris de la ciutat sessions in-
formatives sobre la nova etapa de la gestió dels residus
i la neteja a la ciutat. Les sessions són convocades pels
diferents districtes i compten amb el suport de tècnics
i representants municipals de l’Àrea de Medi Ambient i
del mateix Districte, que s’encarreguen d’explicar els
detalls i les novetats de la nova etapa de neteja i gestió
de residus de la ciutat, així com aclarir els dubtes dels
ciutadans.
Amb la nova contracta de neteja i recollida de residus
2009-2017, que es posa en marxa a partir del 2 de no-
vembre, es millorarà el servei en diferents aspectes: el
servei de neteja de la via pública augmentarà la seva
freqüència mitjana, que passarà de 5 a 6 cops a la set-
mana; hi haurà nous contenidors, més a prop i més ac-
cessibles; la recollida de la matèria orgànica s’estendrà
a tot Barcelona, i les empreses que ofereixen el servei
adoptaran millores ambientals, com l’ús de combusti-
bles sostenibles i la disminució del consum d’aigua, en-
tre d’altres.
De la mateixa manera, l’Ajuntament durà a terme cam-
panyes de sensibilització per conscienciar la ciutadania
sobre la recollida selectiva i el reciclatge, facilitar eines
i donar a conèixer com s’ha de fer la selecció de la bros-
sa orgànica. Així mateix, acompanyarà els ciutadans en
l’adopció d’hàbits més sostenibles en la recollida i el re-
ciclatge dels residus. La implantació de la nova con-
tracta de neteja a la ciutat de Barcelona es farà de ma-
nera esglaonada i durarà 4 mesos.

Més informació:
www.bcn.cat/mediambient

Sessions informatives sobre
la nova etapa de la gestió
dels residus i la neteja
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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

Scanner FM

És el resultat de la col·laboració entre
l’Ajuntament de Barcelona i l’equip de la
ràdio en línia especialitzada en música
independent i cultura urbana Scannerfm,
la primera ràdio per Internet dedicada les
24 hores del dia de manera íntegra a la
música composta pels grups i artistes de
l’escena barcelonina.
www.bcn.cat/scannerbcn

Pla Barcelona Intercultural

Plataforma de coneixement i participació
per a totes les persones que vulguin impli-
car-se en l’elaboració d’aquest pla que ha
impulsat l’Ajuntament durant l’any 2009 i
que vol donar respostes als nous reptes i
les noves necessitats de la ciutat.
www.bcn.cat/plainterculturalitat/

wPOL I E SPORT IU

David Sabaté

El B. Poble Sec ha guanyat el 9è
Torneig de futbol Ciutat Vella

“Memorial Joan Hernández Guar-
diola”, celebrat els dies 5 i 6 de se-
tembre, en vèncer per 3 gols a 0 l’At-
lanta FC, l’equip local. El nét de
Joan Hernández, veí vinculat al club
que va morir d’un infart al camp fa
9 anys, va fer el xut inaugural de la
final –en la jornada anterior es van
entregar rams de flors i dues pla-
ques commemoratives a la mare i la
vídua d’Hernández. El partit va co-
mençar molt igualat, però els blanc-
i-blaus van tenir un major control
de la pilota, materialitzat amb tres
xuts a la xarxa: el primer, al minut
36, una vaselina que va sorprendre
l’avançat porter de l’Atlanta; el se-

gon, una rematada dins l’àrea al mi-
nut 57, i el tercer, de penal, a un
minut del xiulet final. Dues hores
abans, l’Adrianense CD, que el dia
anterior havia perdut per 3 gols a 0
davant el B. Poble Sec, va aconse-
guir la tercera plaça en la classifica-
ció en vèncer per 4 a 1 al CF Barce-
loneta, equip que en la jornada
prèvia havia perdut per 2 gols a 1

amb l’Atlanta. Tot seguit es va fer
l’entrega de premis, amb la presèn-
cia de la consellera del Districte de
Ciutat Vella, Paca Quiñonero. El CF
Barceloneta, que compta amb uns
250 socis, es va fundar el 1930 i
des d’aleshores ha obtingut èxits
com la del títol de subcampions de
la Lliga nacional juvenil la tempora-
da 1979-80. Després de passar per
diversos camps, l’any 1994 es va es-
tablir a l’actual del carrer Doctor Ai-

guader. L’any 2006, l’aleshores regi-
dor del Districte, Carles Martí, va
inaugurar la nova superfície de ges-
pa artificial del camp amb motiu
del 75è aniversari del club.

L’equip del barri del
Poble Sec es va imposar
a l’Atlanta FC per 3 gols
a 0 en una emocionant
final de bon futbol
presidida per l’esportivitat

La competició recorda
Joan Hernández
Guardiola,mort al
camp fa 9 anys

Entrega de premis del 9è Torneig de futbol Ciutat Vella.

L’equip B.Poble Sec guanya el 9è
Torneig de futbol Ciutat Vella

Pere S.Paredes

El passat 20 de setembre, es va
celebrar la XXX edició de la

cursa de la Mercè. 10.180 atletes
van recórrer 10 quilòmetres pels
principals carrers de la ciutat.
Aquesta edició va ser la més so-
lidària, perquè als participants, en
el moment de formalitzar la seva
inscripció, se’ls va demanar una
aportació simbòlica de 5 euros,
que aniran adreçats totalment al
projecte “L’esport per al desenvolu-
pament i la pau”, una iniciativa de

l’ONG ANUE, l’Associació per a les
Nacions Unides a Espanya que
promou l’apropament de les esco-
les del Senegal a la pràctica de l’at-
letisme.
El marroquí Ilias Fifa, amb un
temps de 30 min i 7 s, es va pro-
clamar vencedor en la categoria
masculina, mentre que la seva
compatriota Hasna Bahon, que ja
va guanyar l’anterior edició de la
cursa, ho va fer en categoria fe-
menina, amb un temps de 36
min i 39 s.

Més de 10.000 atletes a la cursa de laMercè
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Com ha rebut la seva entitat la
finalització de les obres de la
Casa dels Entremesos?
De manera molt positiva, és clar. Ja
fa anys que s'estava parlant d'un pro-
jecte d'aquestes característiques. Al
llarg de tot aquest temps hem estat
mirant molts edificis ja que, per
poder ficar les figures a l'interior,
sempre s'han de fer reformes en els
edificis i això no sempre és fàcil. Ne-
cessitàvem un espai especial i al final
vam trobar el Palau de Mercaders, a la
plaça de les Beates, que reuneix bones
característiques. Tot semblava indicar
que aquest espai era l'idoni per acollir
les figures d'imatgeria festiva dels
barris de tota Ciutat Vella. I aquest
edifici no només ens permetrà aple-
gar les figures de manera conjunta
sinó també disposar en la mesura del
possible d'espais per celebrar reu-
nions, organitzar tallers i altres activi-
tats ciutadanes. L'edifici té espais po-

livalents per a ús col·lectiu i específics
per a cada colla. He de reconèixer que
després d'alguns problemes tècnics,
finalment ho hem aconseguit. Puc
afirmar que estem molt orgullosos i
contents d'haver arribat fins aquí.
Què els permetrà fer la Casa dels
Entremesos que abans no podien
fer?
Moltes activitats. Ara podrem orga-
nitzar la nostra programació d'una
manera més satisfactòria, millor que
fa un temps. Abans cadascú s'havia de
buscar la vida pel seu compte. I ara,
en canvi tenim aquest gran equipa-
ment al servei de totes les colles de
Ciutat Vella. Així podrem promocio-
nar millor la cultura festiva entre el
conjunt de la ciutadania. Tots plegats
podrem treballar millor que fins ara,
no de manera tan dispersa. Ara po-
drem fer coses plegats com ara sorti-
des, més activitats, ara estarem millor
coordinats. La idea de la Casa dels
Entremesos és fer moltes activitats
per al públic, per fer arribar aquesta
rica tradició barcelonina a tothom. La
Casa dels Entremesos és una aposta
per la imatgeria festiva.

Creu que és ben coneguda la cul-
tura tradicional i popular?
Cada vegada ho és més. Des del resta-
bliment de l'ajuntament democràtic
ara fa trenta anys, s'han anat recupe-
rant molt les festes populars i tot el
que hi ha associat: avui, afortunada-
ment, tenim moltes festes de barri,
tenim el protocol de gegants de la ciu-
tat i moltes figures antigues i noves

que dibuixen un panorama molt ric
que s'ha de fer conèixer al màxim
nombre de persones. Insisteixo que
ara el nou equipament ens ho per-
metrà fer millor que fins ara. Les es-
coles, per exemple, seran un dels nos-
tres públics prioritaris.
Com es va vincular vostè a
aquesta tradició?

Ja fa molts anys. A mi sempre m'han
agradat els gegants i els diables. Fa
uns anys no teníem gegants al Casc
Antic, fins que vam batejar el Peret i
la Marieta. També vam posar en mar-
xa els diables. I vam criar un gegantó i
una gegantona. I ara fa pocs anys
també vam reanimar els vells gegants
de Santa Maria del Mar a partir de la
documentació històrica dels arxius de
la ciutat. A poc a poc anem criant més
figures per al barri. Al darrere de l'en-
titat hi ha un centenar de persones
vinculades, això és molt engrescador.
Què diria a aquelles persones
que, tot i estar interessades en
el món de la imatgeria festiva,
mai no han fet el pas de trucar a
la seva porta per participar-hi?
Que s'animin, que vinguin a la Casa
dels Entremesos a conèixer-nos, que
descobriran la riquesa del món de la
cultura popular i tradicional. Per a les
famílies que tinguin nens, els convido
a portiar-los, s'ho passaran molt bé,
podran descobrir noves aficions. I per
a la gent gran, segur que també po-
dran trobar alguna cosa del seu in-
terès. Estem oberts a tothom.

ENTR EV I S TA Josep Parera, president de l'Associació de Geganters, Diables, Bestiari, Grallers i Tabalers del Casc Antic

Josep Parera, amb tres dels gegants que ha “criat” l’Associació.

Les associacions d'imatgeria festiva de Ciutat

Vella estan de celebració gràcies a l'obertura de

la Casa dels Entremesos al Palau deMercaders,

un nou equipament al servei de les colles

“Amb la Casa dels
Entremesos volem fer

arribar aquesta rica tradició
barcelonina a tothom”

“La Casa dels
Entremesos és una
aposta per
la imatgeria festiva”

Daniel
Venteo


