
Establiments destinats a auto-
servei, polivalents inferiors a
150 m2, plats preparats i bode-
gues que estan exclosos de l’hora-
ri general que fixa la Llei d’hora-
ris dels establiments comercials
han de tancar de les 12 de la nit a
les 7 del matí, segons un decret
de l’alcalde, adoptat per “raons
d’ordre públic”. Aquesta mesura
afecta 302 locals de Ciutat Vella,
però només 38 fan un ús abusiu
del que prevenen les seves llicèn-
cies. D’altra banda, el Districte ha
precintat quatre botigues de sou-
venirs, que van obrir després de
l’entrada en vigor del pla especial
de juny del 2008, que prohibeix
l’obertura de nous locals d’aques-
tes característiques.

Bodegues i queviures
han de tancar a la mitjanit

En marxa l’elaboració del
nou Pla d’Usos de Ciutat Vella

DOCUMENT

Regula els usos
de les activitats de
concurrència pública

PARTICIPACIÓ

La seva elaboració va
acompanyada d’un procés
de participació ciutadana

CALENDARI

Es preveu enllestir
el Pla abans
de final d’any

Pàg. 3

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Rafael Serra
Copresident de l'Associació
Sant Pere Comerç

“El comerç de
proximitat té futur
si creiem en nosaltres
mateixos”

PLE DEL DISTRICTE Pàg. 4

Tres punts del
Barri Gòtic i el Raval
tindran càmeres
de videovigilància

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Barcelona i el Tour
reviuen l’idil·li
44 anys després

S E R V E I P Ú B L I C Pàg. 6

En marxa la nova
targeta T-12
Per a infants de 4 a 12 anys

E N T I TAT S Pàg. 6

Un equip de
voluntaris ajuda
la gent gran de la
Barceloneta

Pàg. 5
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EL RAVAL · EL GÒTIC · LA BARCELONETA · SANT PERE, SANTA CATERINA I LA RIBERA

S
U

P
L

E
M

E
N

T

La regidora, Itziar González, durant la roda de premsa en què va explicar el nou decret.
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FESTA MAJOR DE LA BARCELONETA

Dissabte 26 de setembre
Pregó inaugural
A les 22.30 h. Entre Almirall Cervera i Almirall Aixada
Coral Barceloneta Gentil i ball amb l’orquestra Odisea.

Diumenge 27 de setembre
82a travessia nedant del Port
A les 10 h. Portal de la Pau
Sardinada popular
A les 13 h. Entre Almirall Cervera i Almirall Aixada
Pregó inaugural de Festa Major
A les 20.30 h. Parc de la Barceloneta
A càrrec de l’actriu Loles León, en homenatge a Pepe
Rubianes. Lliurament del canó commemoratiu per
l’Associació de Veïns de la Barceloneta.

Dimarts 29 de setembre
Cercavila del canó pel barri
A les 16 h. Parc de la Barceloneta
Tallers de circ amb la Cia. El Negro y el Flaco, xocolata-
da i tribut de foc al canó.

Dimecres 30 de setembre
Gimcana de la salut
A les 9.30 h. Parc de la Barceloneta
Dates d’inscripció fins al 15 de setembre al Pla Comu-
nitari de la Gent Gran.

Divendres 2 d’octubre
Centenari de la Setmana Tràgica
A les 18.30 h. Museu d’Història de Catalunya (Pau Vila, 3)
Presentació del llibre La semana trágica, de Dolors Ma-
rín. Projecció de la pel·lícula La ciutat cremada.
Banda Municipal de Barcelona
A les 20 h. Plaça Poeta Boscà

Dissabte 3 d’octubre
XIIIè Aplec de sardanes
A les 17 h. Plaça del Mar
Cobles Sant Jordi i Contemporània.
Foc bestial i versots infernals
A les 21.30 h. Sortida: centre cívic Barceloneta

Diumenge 4 d’octubre
Desfilada de banderes i estendards
A les 11 h. Cercavila pel barri

Dilluns 5 d’octubre
Focs d’artifici
A les 22 h. Pg. Marítim
Amb degustació de rom cremat i coca.
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Dijous 24 de setembre
Mostra de Dansa Tradicional
A partir de les 11 h. Escenari de plaça Catalunya
Amb l’Esbart Català de Dansaires. I després: Grup In-
ternacional de Danses Renaixença, Esbart Santa Eulà-
lia i danses del Perú.

Divendres 25 de setembre
Un món màgic
A les 17 h. Carpa d’activitats plaça Catalunya
Conta-contes organitzat per la Fundació Vicenç Ferrer.
Cafè-teatre
A les 18 h. Carpa d’activitats plaça Catalunya
Associació Catalana d’Escoles de Teatre (ACET).
Fora muralles, aprenem junts
De 17 a 20 h. Carpes de federacions plaça Catalunya
Tallers d’escacs, puntes de coixí... de la Federació d’En-
titats de Sants-Montjuïc.

Dissabte 26 de setembre
Ball vermut amb La Mundial
A les 13 h. Carpa d’activitats plaça Catalunya
Recital de música marroquina
A les 19 h. Carpa d’activitats plaça Catalunya

Diumenge 27 de setembre
Tortell Poltrona i la Banda Cric
A les 19.30 h. Escenari central plaça Catalunya
Espectacle especial dedicat a Pallassos sense Fronteres.
Virus laics, amb Pau Riba
A partir de les 20.30 h. Escenari central plaça Catalunya
AmbMarcel Casellas i la Cobla La Principal de la Nit,
els Castellers de Barcelona, la colla sardanista Les Vio-
letes del Bosc i altres convidats.

Inscripcions del 9 al 18 de setembre
Gimcana de la Mercè
Dia 19 de setembre de 10 a 20 h. Tota la ciutat
Preu: 4 euros per persona (equip de 4). 20% de des-
compte als equips amb titulars del Carnet Jove. Punts
d’inscripció, entre d’altres: centre TMB d’Atenció al
Client de metro Universitat, el CIAJ (Sant Oleguer, 6-
8) o per Internet (www.bcn.cat/merce i www.gimca-
natmbdelamerce.com).

Setembre-desembre
Tallers gratuïts per a la gent gran
Diferents horaris. Casal gent gran Josep Tarradellas
Sevillanes, gimnàstica suau, tai txi, sardanes, billar...
Inscripcions: 15 de setembre de 16 a 18 h; 16 i 17 de
setembre de 10 a 12 h. Inici dels tallers: 5 d’octubre.
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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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Daniel Venteo

Ja fa mesos que el Distric-
te de Ciutat Vella avança

en els treballs previs a l’elabo-
ració del nou Pla d’usos de les
activitats de concurrència pú-
blica als seus barris, és a dir,
activitats hoteleres, de res-
tauració i altres serveis. Un
equip multidisciplinari de
professionals ha realitzat, els
últims temps, una detallada
anàlisi de la situació actual
d’aquestes activitats al dis-
tricte, entre les quals s’han
d’incloure les activitats musi-
cals, de restauració, jocs d’at-
zar i recreatius, jocs espor-
tius, activitats culturals i

socials, audiovisuals, comerç
alimentari amb degustació,
hotels i apartaments turís-
tics, entre d’altres. El resultat
de la seva investigació, que
s’ha dut a terme de manera
molt precisa mitjançant 37
unitats de recerca a tot el dis-
tricte, ha permès tenir un do-
cument d’anàlisi i diagnosi
que es troba en la base de la
redacció del nou pla.
De les principals conclusions
de l’estudi, se’n desprèn un
districte cada vegada més ca-
racteritzat per les llars uni-
personals (38%), seguides de
les compostes per dos adults
sense fills (29%) i les de tres

adults amb o sense fills
(20%), majoritàriament en
habitatges de lloguer (58%).
L’avaluació dels plans d’usos
precedents al que ara es troba
en fase d’elaboració mostra,

d’altra banda, que la seva
aplicació ha estat eficaç en
l’assoliment d’objectius amb
una gran rellevància social,
com ara la limitació de deter-
minades activitats que pre-
senten dificultats amb el des-
envolupament d’una vida
quotidiana de qualitat als
barris del districte.
A més, durant el procés d’ela-
boració del nou Pla, com és

habitual, se suspenen en di-
verses fases les noves llicèn-
cies d’activitats de concurrèn-
cia pública que, d’una manera
o d’una altra, es poden veure
afectades per la nova norma-
tiva municipal. Aquest ha es-
tat el cas, per exemple, de la
suspensió temporal de con-
cessió de noves llicències per
a l’obertura de més hotels a
Ciutat Vella.
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Ambient habitual a la Rambla.

Actualment es troba en fase de

redacció el nou Pla d’usos del

districte de Ciutat Vella, que

regula tots els establiments de

concurrència pública, hotels i

altres serveis. El nou document

inclou un procés de participació

ciutadana

En marxa el procés participatiu
del nou Pla d’usos de Ciutat Vella

C IU TA DA N S OPIN E N

Mireia Viader
Baixa per maternitat

No ho sabia, però em
sembla bé, ja que tot el
que sigui fer participar
la gent del barri és bo.
Així es pot tenir en
compte l’opinió i les
necessitats reals de la
gent.

Oriol Mestres
Comerciant

Penso que és interes-
sant que demanin
l’opinió a la gent, és
important que hi hagi
més diàleg entre
l’Administració i el
ciutadà.

Mercedes Orench
Neteja

No ho sabia, però em
sembla bé sempre que
les idees que s’aportin
serveixin d’alguna cosa
i realment es tinguin
en compte. És una ini-
ciativa molt bona.

Xavi Pérez
Empresari

No ho sabia, però em
sembla bé que s’obri la
participació a la gent.
És fàcil queixar-se de les
coses, però a l’hora fer...
A part, és un barri com-
plicat on hi ha necessi-
tats diverses i és bo que
es coneguin totes.

Isabel Juaquin
Jubilada

No ho sabia, però
penso que no servirà de
gaire. No crec que es
faci cas de les idees i
opinions que la gent
pugui aportar.

Gonzalo Suárez
Cap de premsa de
festivals musicals

És molt bona idea i a
més cal fer-ho; si no, el
barri pot convertir-se
en una mena de barri
d’oci. Per això cal que
els veïns, els comerços i
l’administració facin
xarxa.

S ap que C i u t a t Ve l l a h a i n i c i a t u n p r o c é s p a r t i c i p a t i u p e r d e f i n i r e l n ou P l a d ’ U s o s d e l D i s t r i c t e ?

E L PUNT DE V I S TA DE L S C IU TADANSA
Durant els mesos de setembre i octubre, principalment, està en marxa el procés de partici-

pació ciutadana del nou Pla d’usos que preveu la realització de diverses accions informati-

ves per donar a conèixer el projecte, així com l’establiment de grups de treball sectorial per

estudiar de manera precisa les potencialitats del nou Pla. Entre aquestes taules de treball es

constituiran grups sobre temàtiques com ara els hotels i els restaurants, el comerç i els ser-

veis, el moviment associatiu i els nous emprenedors, entre d’altres. El nou Pla també estarà

a exposició pública,moment durant el qual es procedirà a la recollida d’idees i opinions per

part de la ciutadania en general.
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P L E D E L D I S T R I C T E

NúriaMahamud

L’Ajuntament de Barce-
lona ha demanat a la

Comissió de Control dels
dispositius de videovigilàn-
cia de la Generalitat de Cata-
lunya l’autorització per ins-
tal·lar tres càmeres de
videovigilància en dos en-
creuaments del Barri Gòtic
(Ferran amb Rauric i Avinyó
amb Comtessa de Sobradiel)
i un del Raval (Hospital amb
Robador), tres punts en què
s’han detectat pràctiques in-
cíviques i contràries a les or-
denances municipals. Els
nous punts de videovigilàn-
cia es van fer públics durant
l’últim Plenari de Ciutat Ve-
lla en resposta d’una pro-
posta del grup convergent
que demanava la creació
d’un grup de treball per es-
tudiar aquest assumpte.

D’altra banda, durant el Ple-
nari es va aprovar el Pla Es-
pecial de Millora Urbana de
sòl qualificat de subzona ho-
telera de les finques 15 i 17
del carrer Sant Pere més Alt
i 2-8 d’Amadeu Vives, on es
construirà un hotel al da-

vant del Palau de la Música
promogut per aquesta ma-
teixa institució. Des de l’e-
quip de govern municipal es
va destacar que el pla per-
metrà conservar l’alineació
del carrer i garantirà una
edificació integrada i soste-
nible. En aquest sentit, s’ha
rebaixat la promoció d’apar-

caments –que en un principi
era de 60 places– a unes po-
ques per cobrir únicament
els usos logístics de l’hotel.
Tots els grups municipals,
excepte ERC, que va dir que
l’hotel significaria un aug-
ment del trànsit al voltant
del Palau de la Música, van
votar-hi a favor.
Finalment, l’equip de go-
vern del Districte va infor-
mar del nou Pla Director de
Bombers de Barcelona, que
significarà el trasllat de l’ac-
tual parc de bombers de la
rambla del Raval a la con-
fluència del passeig Josep
Carner amb el passeig de
Montjuïc, on a principi de
juliol es va iniciar la cons-
trucció de la nova instal·la-
ció. La nova caserna de
bombers se situa en un
punt més logístic –des d’on
es donarà cobertura a la
zona portuària, els distric-
tes de Ciutat Vella i Sants-
Montjuïc i el barri de Sant
Antoni– i doblarà en super-
fície l’actual.

Un moment del Ple del mes de juliol.

La nova caserna
de Bombers,ara
en obres,permetrà
millorar el servei

L’Ajuntament demana la instal·lació de
càmeres a les confluències de Ferran amb
Rauric,Avinyó i Comtessa de Sobradiel i
Hospital ambRobador

Tres punts del Gòtic i el Raval
tindran càmeres de videovigilància

Imatge del carrer Gran de Sant Andreu a les primeres
dècades del segle XX. (Foto: Arxiu JMC)

La carretera de Ribes (VI)
El quart tram de l’antiga carretera de Ribes el situaríem
entre l’antiga riera d’Horta i l’entrada a la Trinitat, al seu
pas per l’antic poble de Sant Andreu de Palomar, annexio-
nat a Barcelona l’any 1897. Encara que el limitem fins a
l’entrada de la Trinitat, el tros que hi ha fins al coll de Fi-
nestrelles també es pot considerar dins d’aquest tram,
però la importància de l’indret mereix un capítol a part.
La població de Sant Andreu va començar a agrupar-se al
costat del primitiu camí romà que enllaçava la ciutat de
Barcelona (Barcino) amb la Via Augusta del Vallès, la qual,
amb el pas dels anys, s’anà adaptant i prenent noms com
Camí Ral en l’època medieval. Més tard es va convertir en
un tros de la carretera de Ribes i avui és conegut com el
carrer Gran de Sant Andreu. Una via de comunicació que,
juntament amb el traçat del rec Comtal, que duia l’aigua
fins a Barcelona, primer des del riu Besòs i després des de
la mina de Montcada, afavorí el desenvolupament
d’aquesta població, la qual fins a la industrialització fou
merament agrícola. El paisatge va anar canviant amb la
instal·lació de les diferents fàbriques tèxtils, el desenvolu-
pament del ferrocarril i, finalment, el canvi de gairebé tot
el territori en zones d’habitatges.
Pel que fa el carrer Gran de Sant Andreu com a eix ver-
tebrador de la població, gairebé sempre ha estat present
als esdeveniments d’importància que ha viscut el terri-
tori. En l’actualitat és un dels eixos comercials més im-
portants de la ciutat, mentre que, a poc a poc, el carrer
va desdibuixant la seva fisonomia d’antany en substi-
tuir gradualment els vells edificis per d’altres més mo-
derns i guanyant espai en les voreres.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’ArxiuMunicipal del Districte, 93 443 22 65

J. M. ContelÀLB UM HI S T ÒR IC
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N O T Í C I E Sf
Obres d’ampliació del Museu Picasso
El passat mes de juliol es van iniciar les obres d’am-
pliació del Museu Picasso, que es perllongaran fins al
desembre del 2010. Les obres consisteixen en la
construcció d’un edifici annex situat a la confluència
de la plaça Jaume Sabartés amb el carrer Flassaders.
L’edifici, que serà independent de l’actual museu, al-
bergarà la biblioteca de l’equipament i espais per a
les activitats complementàries.

Festes de la Ribera
Del 17 al 20 de setembre se celebra la Festa Major de
la Ribera. El tret de sortida el donarà el concert de
Ribermúsica, que tindrà lloc dijous a les 22 hores al
passeig del Born. El pregó, però, es llegirà dissabte, a
les 21 hores, a la plaça de les Olles i anirà a càrrec del
pilot Gerard Farrés. La colla de diables del Casc Antic
i la colla Tabalers Kukumku tancaran les festes diu-
menge, a les 23 hores, al Fossar de les Moreres.

I també a la Barceloneta
La Barceloneta també està de Festa Major, entre el
27 de setembre i el 5 d’octubre. El pregó inaugural
tindrà lloc diumenge a les 20 hores a la plaça de la
Barceloneta i estarà dedicat a Pepe Rubianes. Al llarg
de la setmana es podrà gaudir de competicions es-
portives, música en viu, jocs infantils, sardanes o
una nova edició de salsaloneta. Es pot consultar la
programació a www.bcn.cat/ciutatvella.

La alegría del Barrio escampa música i ball
Formant part de la Festa Major del Raval, que es va
celebrar entre el 16 i el 19 de juliol, el festival La Ale-
gría del Barrio va convertir dissabte 18 la rambla del
Raval en una Babilònia de llengües i cultures on l’en-
tesa i la diversió estaven garantits amb els especta-
cles musicals i teatrals d’artistes procedents d’arreu
del món que viuen a la ciutat. El festival va néixer
amb la voluntat de reivindicar la creació musical com
a eina de cohesió social del barri.

Pilar Fernández

La mesura, establerta mit-
jançant un decret de l’al-

calde signat el passat 23 de
juliol, s’ha adoptat per “raons
d’ordre públic” i a fi de reduir
problemes relacionats amb
activitats poc respectuoses
amb la convivència en horari
nocturn.
El decret, impulsat pel Dis-
tricte de Ciutat Vella, afecta
els 302 comerços que estan
exclosos al districte de l’hora-
r i general que fixa la llei
8/2004 de 23 de desembre
(Llei d’horaris dels establi-
ments comercials). Són esta-
bliments “destinats a auto-
servei, polivalents inferiors a
150 m2, plats preparats, bo-
degues i alimentació persona-
litzada associada a bodega”.
D’aquests, però, només 38, és
a dir, un 12,58%, fan un ús
abusiu de les seves llicències i
incompleixen altres regles,
segons va explicar la regidora

del Districte, Itziar González,
en roda de premsa, on també
va assenyalar que el segui-
ment dels establiments a qui
va dirigit especialment el de-
cret es va iniciar a partir de

les queixes dels veïns però
també dels comerciants que
compleixen amb les normes.
S’ha comprovat que dels 302
comerços que es poden aco-
llir a les excepcions que esta-
bleix la Llei d’horaris dels es-
tabliments comercials, 31

locals tancaven a les 3 de la
matinada, i 7 més, a les 7 del
matí, i que el seu incompli-
ment té conseqüències nega-
tives per a la convivència a
l’entorn, ja que la concentra-
ció de persones que se’n deri-
va provoca increment de so-
roll, de brutícia i conflictes.
Els comerços complidors tan-
quen com a molt tard a les 11
de la nit.
Segons Itziar González, amb
aquesta mesura, l ’Ajunta-
ment de Barcelona vol deixar
clar que té les eines per com-
batre aquestes desviacions,
que si hi ha comerços que
troben la via per reconduir la
situació, es trobarà la fórmu-
la per neutralitzar-los.

Alguns punts de músics al carrer es traslladen al port
P.F.

El Districte ha signat un
acord amb la societat

pública Port 2000 per tras-
lladar alguns dels punts re-
gulats d’actuació dels músics
al carrer de Ciutat Vella a es-
pais que formen part de la
zona gestionada pel Port, els
quals estan més allunyats
dels edificis d’habitatge. Es
traslladen vuit punts d’ac-
tuació del total de 24 que hi
ha regulats a tot el districte.

Això permet que s’eliminin
alguns dels escenaris tradi-
cionals situats en territori
del districte i que es reduei-
xin els horaris d’actuacions
en d’altres.
La normativa que regula l’ac-
tuació dels musics al carrer
va entrar en funcionament
el 2004 a fi d’ordenar aquest
fenomen que està en cons-
tant expansió i buscar un
equilibri entre la vida veïnal
i les actuacions a la via pú-

blica. La gestió del procés es
va centralitzar al centre cívic
Convent de Sant Agustí, on
cada quinze dies se sortegen
els escenaris. Hi estan cen-
sats uns 150 músics.
Al principi de l’any en curs es
van modificar alguns punts
de la normativa a fi de tenir
més agilitat a l’hora d’elimi-
nar els punts més conflictius
i per poder definir millor el
procés selectiu dels músics i
les franges horàries.

Músics tocant a la zona del port.

L’Ajuntament ha
imposat el tanca-
ment d’establiments
dedicats a la venda
d’aliments i begudes
des de la mitjanit
fins a les 7 del matí

Un dels locals que han de canviar el seu horari.

31 locals tancaven
a les 3 de la
matinada, i 7més,
a les 7 delmatí

Els locals de menjar i begudes
han de tancar a mitjanit

PREC INTADES 4 BOT IGUES DE SOUVEN I R SA
El Districte de CiutatVella va precintar almes

de juliol quatre botigues de souvenirs que

van iniciar la seva activitat amb posterioritat

a l’entrada en vigor del Pla especial d’orde-

nació dels establiments comercials destinats

a la venda d’articles de record,que prohibeix

l’obertura de nous comerços d’aquestes

característiques. Les botigues precintades

són a Nou de la Rambla,24;Call, 17;Ample,3;

i Rambla, 100. Des que va entrar en vigor en

pla s’han obert més de trenta expedients

d’inspecció.
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Al carrer Dagueria, hi ha la Seu del formatge.
Potser no és tan gran com altres seus, però

obre les portes del cel als amants del formatge.
La formatgeria La Seu ocupa el local que anys
enrere havia ocupat una antiga fàbrica de man-
tega. Fa deu anys la va obrir la Katherine Mc
Laughlin, una escocesa que fa vint anys que és a
casa nostra. La Katherine té una relació directa
amb petits productors i disposa d’una exquisida
selecció d’entre vint i trenta formatges tant de
Catalunya com de la resta de la península. Entre

els de casa nostra podem destacar el Turó del
Convent, d’Agramunt, fet amb llet crua de cabra
o el Petit Ot d’Alba, de Terradelles. També hi
trobem packs, ideals per a regal, i podem fer un
tast en el mateix local, amb una paleta que in-
clou tres formatges i un got de vi. Fins i tot hi
ha gelats de formatge; podem triar entre l’Ar-
zúa-Ulloa, el del Bierzo o el de Lleó.

Formatgeria La Seu
C. Dagueria, 16 / Telèfon: 93 412 65 48

E L T A U L E L L

La Seu que visiten els devots del formatge

A La Seu tenen relació directa amb petits productors.

Joan Anton Font

E N T I T A T S

Daniel Romaní

L’etapa de maduresa d’u-
na persona és un bon

moment per gaudir de la fa-
mília, de les amistats, d’una
tranquil·la passejada, d’una
bona lectura o d’un concert.
Tot això cal fer-ho en les mi-
llors condicions possibles de
salut, qualitat de vida i auto-
nomia. D’uns anys ençà, l’As-
sociació Barceloneta Alerta
es preocupa perquè la gent
gran del barri pugui viure
una vellesa en bones condi-
cions. Una cinquantena de
voluntaris d’edats diverses
–des de joves fins a prejubi-
lats– fan tasques de suport a
la gent gran a través d’aques-
ta associació: reparteixen ali-
ments a les persones que es
troben en situació de pobre-
sa –amb la col·laboració del
mercat de la Barceloneta–;
fan petites reparacions a
l’habitatge de manera gratuï-
ta –lampisteria, electricitat,
pintura...–, efectuen gestions
diverses, fan companyia a les
persones soles –les porten a

passejar, xerren amb elles,
les acompanyen al mercat, al
metge...–. A més, Barcelone-
ta Alerta organitza un taller
de les cuines del barri –la

cuina marinera, la cuina del
racionament, la cuina de les
festes...–, un taller de cons-
trucció de joguines de la in-
fantesa i un hort comunita-
ri, que permet a la gent gran
llaurar, plantar i collir els
productes de la terra. També
coordina un Banc del Temps
i organitza el Taller Cuidar i

Cuidar-se, destinat a perso-
nes grans o malaltes amb di-
ferents graus de dependèn-
cia.
D’altra banda, l’Associació
Barceloneta Alerta gestiona
l’Oficina de Gent Gran de la
Barceloneta, situada al cen-
tre cívic de la Barceloneta (c.
de la Conreria, 1-9) i organit-
za una Escola de Salut per a
la gent gran amb col·labora-
ció amb el CAP. L’Associació
Barceloneta Alerta i l’escola
Cintra han estat guardona-
des aquest any amb la Meda-
lla d’Honor de Barcelona.

Més informació:
Associació Barceloneta
Alerta
C. Conreria, 1-9
Telèfon: 93 256 33 12

L’Associació
Barceloneta Alerta
ha rebut laMedalla
d’Honor de la ciutat

Una cinquantena
de voluntaris,
coordinats per
l’Associació
Barceloneta Alerta,
ajuden la gent gran
del barri fent tas-
ques d’acompanya-
ment, reparacions...

Una parella a l’oficina de la gent gran de la Barceloneta.

Un equip de voluntaris ajuda
la gent gran de la Barceloneta

S E R V E I P Ú B L I C

DanielVenteo
A partir del 14 de setembre i coincidint amb el co-
mençament del nou curs escolar 2009-2010, els in-
fants de 4 a 12 anys poden utilitzar el nou títol de
transport que permet fer gratuïtament un nombre
il·limitat de viatges amb els mitjans de transport
integrats (metro, Ferrocarrils de la Generalitat,
Renfe Rodalies, tramvia i autobusos urbans i inter-
urbans) durant el seu període de validesa, la qual en
la seva primera emissió serà de setze mesos. Es
tracta d’un títol de transport d’una zona que es cor-
respon amb la zona tarifària del municipi on resi-
deix el beneficiari, amb la qual cosa la nova targe-
ta permet cobrir els seus desplaçaments quotidians.
L’objectiu és afavorir la seva mobilitat mitjançant
un títol de transport gratuït a fi de generar uns hà-
bits d’utilització quotidiana del transport públic,
tant per part dels mateixos nens com dels pares o
adults que els acompanyin i aconseguir, d’aquesta
manera, una mobilitat més sostenible.
La nova targeta és un dels nous títols personalitzats
de la xarxa de transport públic de Barcelona, en el
qual consta el nom i el DNI, passaport o NIE de l’in-
fant. Poden ser titulars d’aquest nou títol els
440.000 nens i nenes de l’àmbit del Sistema Tarifari
Integrat, que engloba un total de 253 municipis. Els
nens han de tenir entre 4 i 12 anys (fins al 31 de de-
sembre de l’any que els compleixin).
Per aconseguir la nova targeta, cal que el pare, la
mare o el tutor del nen s’adreci als diferents punts
de tramitació de les sol·licituds. Un cop fet el tràmit
i pagament corresponent (35 euros com a cost d’e-
missió i gestió), es lliura un títol de T-12 provisional
vàlid fins a final d’any. El títol definitiu, personalit-
zat, es lliurarà mitjançant correu certificat al domi-
cili del sol·licitant abans del proper 31 de desembre.
A Barcelona, que forma part de la primera corona
del Sistema Tarifari Integrat, l’ens encarregat de to-
tes les tasques de gestió i emissió de la nova targeta
és l’Entitat Metropolitana del Transport.

Més informació:
www.emt-amb.com

En marxa la nova
targeta T-12
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M U LT I M È D I 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

Dedica un estel

Encara no heu dedicat cap estel a ningú? El
web de Barcelona ofereix un espai diferent
pensat per portar la llum d'un estel als qui
més estimem. Aquest singular apartat per-
met dedicar un estel virtual i una dedicatò-
ria a qualsevol persona, la qual rebrà la
comunicació per correu electrònic.
www.bcn.cat/firmament

Sildàvia

El Sildàvia ja té web propi, des d'on conti-
nuarà informant-vos sobre autors, llibres i
esdeveniments literaris que tenen
Barcelona com a escenari. El nou web
compta amb seccions que inclouen entre-
vistes, consells, una agenda d'actes i de
premis literaris i opinions d'escriptors.
www.bcn.cat/sildavia

wP O L I E S P O R T I U

David Sabaté

Més de mig milió de persones es
van bolcar en el Tour de

França al seu pas pels carrers de Bar-
celona, el passat mes de juliol, tot i la
intensa pluja. La il·lusió i l’entusias-
me dels ciutadans es van sobreposar
a les inclemències del temps. I és que
feia 44 anys que el Tour no pedaleja-
va per Barcelona. Amb sortida des
de Girona, la sisena etapa de la ron-
da francesa, precedida per la seva
popular caravana comercial, va pas-
sar per Ciutat Vella a quarts de sis de
la tarda. Milers de persones, entre
les quals molts curiosos, turistes i
fans de tota la vida del Tour, feien
guàrdia des de feia hores en vies com
l’avinguda del Marquès de l'Argente-
ra, el passeig d’Isabel II, el passeig de
Colom, el passeig de Josep Carner, la
plaça de les Drassanes o l’avinguda

del Paral·lel. “Esperarem quatre o
cinc hores fins que arribin, però crec
que val la pena”, deia un senyor molt
previsor. Com a atrezzo: força pan-
cartes i molts més paraigües i capeli-
nes grogues, fent joc amb els car-
trons del mateix color repartits per
l’organització per formar una onada
groga al pas dels corredors. Davant
la inoportuna pluja, indiferència ab-

soluta. I optimisme: “així ens refres-
quem, millor pluja que calor”. I, fi-
nalment, van arribar els ciclistes en-

mig de la cridòria i els aplaudiments
generals. En un parell de minuts ja
havien passat tots, i la multitud es
disgregava per si mateixa mentre un
noi observava l’àgil desmuntatge del
dispositiu de seguretat. “Van gairebé
tan ràpid desmuntant com els corre-
dors pedalejant”. Alguns dels ciclis-
tes van confessar, en acabar l’etapa,
que es van emocionar en entrar a la
ciutat i sentir-se “acollits per tanta
gent”. Segons l’alcalde, Jordi Hereu,
aquest és un important “valor afegit
per a l’esport”.

Els veïns i veïnes de
Ciutat Vella van aplaudir
i animar els corredors en
el tram final de la sisena
etapa del Tour de França

Alguns ciclistes van
confessar sentir-se
emocionats per la
resposta de la gent

El pilot de ciclistes al seu pas per Ciutat Vella.

Barcelona i el Tour reviuen
l’idil·li 44 anys després

D.S.

Coincidint amb l’arribada del
Tour, el passeig de Lluís

Companys va acollir una sessió
de spinning –bicicleta estàtica–
que va batre el rècord mundial
d’aquesta modalitat a l’aire lliure.
Tot i l’abundant pluja de primera
hora de la tarda, fins a 453 perso-
nes, algunes sota un paraigua,
van voler participar en la iniciati-
va i emular els seus herois. “Això
ens apropa al que deuen estar

sentint ara els corredors i ens fa
viure més intensament el Tour”,
afirmava un d’ells. Finalment, el
rècord anterior, situat en 412 ci-
clistes, va ser superat amb una
classe de spinning atípica per la
manca de música, causada per la
pluja. Els corredors la van suplir
cantant, encoratjats, potser, per
la visió de l’Arc de Triomf al cap-
davant; un arc, per cert, per sota
del qual van poder passar, en tot
cas, a peu després de pedalejar.

Rècord de “spinning” a l’aire lliure
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Associació Sant Pere Comerç. De
què estem parlant?
És una federació de comerç que agru-
pa les associacions de comerciants de
Sant Pere Mitjà, Alt, Baix i plaça de
Sant Pere. Som uns 140 associats.
Aquesta entitat té quinze anys d'anti-
guitat, però va estar congelada durant
uns anys perquè hi havia la FECA (Fe-
deració de Comerç del Casc Antic),
però una vegada aturat aquest projec-
te, Sant Pere Comerç ha renascut.
Com són els associats d'aquesta
entitat?
Per una banda, hi ha un comerç tradi-
cional que es dedica a l'engròs, que
està en retrocés, però que encara és
molt fort. A Sant Pere Més Baix hi
havia tradicionalment una concentra-
ció de venda al detall per proximitat
amb el mercat de Santa Caterina i el
Born.
Per què està en retrocés?
Perquè el sistema de distribució co-
mercial està canviant. La botiga tradi-

cional plega i això afecta els qui ens
dediquem a l'engròs.
Quins serien els objectius de
Sant Pere Comerç?
Principalment garantir el futur del co-
merç del nostre barri. És una tasca
complexa perquè hi calen actuacions
de tot tipus.
Quines són?
Primer de tot, de tipus urbanístic, que
ja s'estan realitzant o estan projecta-
des. Per exemple, aquí cal parlar de la
pacificació de la Via Laietana, perquè
ja des de la seva concepció, al principi
del segle XX, va ser projectada com a
avinguda pantalla per amagar una rea-
litat social que hi havia darrere dels
grans edificis. No pot ser que Barna-
centre exploti i pugui morir d'èxit i al
costat hi hagi un comerç en davallada.
També seria molt important l'obertu-
ra dels passatges Sert i de la Indústria,
perquè es crea un mur al llarg del car-
rer Trafalgar, una línia de façana de
380 metres, quan els dos passatges es-
tan tancats i formen un autèntic mur
de Berlín al centre de Barcelona.
Quines actuacions cal que faci el
comerciant?
Ens toca fer promoció econòmica i

promoció del barri. Per fer aquesta
tasca, hem d'estar units. Un comer-
ciant s'ha d'acabar de convèncer que el
comerç tradicional té una sèrie de va-
lors i també una sèrie de limitacions.
El valor d'un negoci no només li ve pel
meu producte i l'atenció, sinó també
per l'entorn, i cada vegada més. Si vull
continuar sent comerciant, hauré de
continuar preocupant-me pel meu en-
torn i, per donar respostes a qüestions
d'aquest tipus i tenir força davant les
grans superfícies, ens hem d'associar.

Se supera així el mite del botiguer
de L'Auca del Senyor Esteve?
Sí, però el senyor Esteve tenia coses
positives, com ara que era un comer-
ciant que es preocupava per l'entorn
urbanístic i el social. El seu conserva-
dorisme era poc innovador. Actual-
ment, no tot és la tecnologia, però les

noves tecnologies s'han d'utilitzar i cal
ser innovador.
Innovador contra les grans su-
perfícies?
Si em vull comprar unes sabates, me
les compro en un lloc o en un altre.
Com que anem curts de temps, molts
cops usem el temps d'oci per fer les
compres. L'oferta d'oci d'un centre co-
mercial és molt gran, però no pot
competir amb l'encant històric i cultu-
ral del centre de Barcelona, que a ve-
gades es desconeix. Hem de competir
amb les grans superfícies i seduir el
ciutadà.
S’hi pot competir pel que fa als
preus?
Els preus més ajustats del centre co-
mercial són una fal·làcia. Hi ha uns
productes de reclam en oferta que sí
que poden ser més barats, però tot el
ventall de productes, no. Ara bé, com
dic, el nostre futur té a veure amb les
actuacions de l'Administració, el nos-
tre associacionisme i que els comer-
ciants, en general, ens adaptem a les
tendències modernes, als nous temps
i sapiguem oferir productes i serveis
atractius. El comerç de proximitat té
futur si creiem en nosaltres mateixos.

E N T R E V I S T A R a fael S er ra , copres ident de l 'assoc iac ió Sant Pere Comerç

L’associació que presideix Rafael Serra agrupa 140 associats.

Copresident de l'associació Sant Pere Comerç.

52 anys.De professió economista,dedicat a una

empresa de distribució al comerç.

Fill del barri de Sant Pere,hi ha viscut més de

trenta anys tot i que ara viu a l'Eixample

“Les grans superfícies
no poden competir
amb l'encant històric

i cultural del nostre barri”

“El comerç de
proximitat té futur
si creiem en nosaltres
mateixos”

Miquel
Pellicer


