
L’Ajuntament de Barcelona ha sig-
nat dos convenis que aportaran
millores a aquest barri. El primer,
firmat el 28 de maig amb la Fun-
dació Privada Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau, estableix la cons-
trucció d’una escola bressol en el
solar de l’interior d’illa dels carrers
Dr. Giné i Partagàs, Andrea Dòria,
l’Atlàntida i Maquinista. L’ordena-
ció inclourà la creació de nous
habitatges i  d ’un aparcament
subter rani .  D ’a ltra  banda ,  e l
Consistori ha signat al juny un
altre conveni amb Regesa i In-
muebles e Inversiones Gumont,
que permetrà, mitjançant una
permuta de finques, rehabilitar
la històrica “Casa del Porró” com
a equipament de barri.

Signats dos convenis per
millorar la Barceloneta

Nous ajuts per a la neteja
de grafits al paisatge urbà 

CAMPANYA

Destinada als
comerciants amb
negoci a peu de carrer

INVERSIÓ

L’Ajuntament hi aporta
el 50% de les despeses
de neteja i manteniment

PARTICIPACIÓ

Hi col·laboren
les principals
entitats de comerç
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E N T R E V I S TA Pàg. 8

Mercè
Casademunt Viader 
Responsable de
la Granja Viader

"La Granja Viader
és una mica part
de Barcelona"  

E N T I TAT S Pàg. 4

Impulsem
Més de quinze anys
ajudant a tornar al
mercat laboral

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

L’escola Cervantes
organitza un
campionat de
bàsquet integrador

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Guia de
bona convivència
entre veïns 
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“Hola Barceloneta!”,
una campanya que
explica el Pla de
Barris als veïns
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La “Casa del Porró” es convertirà en un equipament de barri.
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FESTA MAJOR DEL RAVAL

Dijous 16 de juliol
Ball i cercavila de gegants
A les 20 h. Sortida del carrer Guifré
Hi participen: Gegants del Raval, Nan Manolito, Ge-
gantona Quimeta, Bou de Barcelona, Drac de la Ciutat
Vella de Barcelona, Bouets i Vaquetes del Raval i Cap-
grossos de l'Almazen.
The Jazz Quintet
A les 21.30 h. Plaça dels Àngels
Recepció amb una copa de cava i refresc i concert.

Divendres 17 de juliol
Mostra d’artesania
A les 11 h. C. Tàpies
Amb tallers de joieria, art floral, tèxtil, fusteria i eco-
disseny.  Organitza: Impulsem i Acesop
(Assoc. Dones Pakistaneses).
Històries a l’hora del te.
A les 17 h. C. Guifré
Trobada intergeneracional i intercultural amb te i hen-
na. Organitza: Almazen - Assoc. Cultural la Ciutat de
les Paraules.
Cajón-ngajass. Luca Tondena Quartet,
No +Tons
De 19.30 a 24 h. Plaça del Dubte 
Organitza: Associació d'Alumnes del Taller de Músics.
Monòlegs  
A les 22 h. Plaça Emili Vendrell
Organitza: Centre cívic Drassanes.  

Dissabte 18 de juliol
Cercavila de Bastoners
A les 18.30 h. Sortida: plaça Joan Amades
Organitza: AV de la Cera i Institut de Promoció de la
Cultura Catalana.
Festival La Alegría del Barrio
A les 19 h. Rambla del Raval
Ball, música i teatre al carrer amb grups del barri.
Sopar Sabors del Món 
A les 21 h. Plaça Joan Amades
Actuació de la Raval's Band i Massala Cultural Bollywo-
od Center. Organitza: Associació Carme Comerç.

Diumenge 19 de juliol
Trobada de Gegants
A les 12 h. Sortida: plaça dels Àngels
Raval's Jazz i Banda del Raval 
A les 19 h. Plaça dels Àngels
Diables de la Kinta Forca
A les 22 h. Plaça dels Àngels
Efectes pirotècnics i fi de festa.
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Dijous i divendres d’estiu
Nits de MACBA
A les 20.30 i 22 h. MACBA (pl. dels Àngels, 1)
Visites guiades al museu per descobrir les noves incor-
poracions a la col·lecció MACBA.

Dissabte 18 de juliol
Processó de la Verge del Carme
A les 16 h. Moll de Pescadors
Organitza: Confraria de Pescadors.
II Concurs de Batucada de la Barceloneta
A les 18 h. Plaça del Poeta Boscà
Col·labora: ACH La Festa i Coordinadora de Coros de la
Barceloneta.

Fins el 30 de juliol
Llimonades 2009
Centre cívic Pati Llimona (Regomir, 3)
Propostes de tota mena per gaudir a l’aire lliure a les
places i als patis del barri Gòtic. ccpatillimona@bcn.cat.

Dijous 30 de juliol
Capoeira
A les 19 h. Bibl. Bonnemaison (Sant Pere més Baix, 7)
Un expert farà una demostració d’aquesta dansa brasi-
lera i n’ensenyarà els passos principals.

Divendres 24 de juliol
Cabaret jove
A les 19.30 h. Plaça del Poeta Boscà
Dansa, circ, música i accions.

Dimarts 4, 11 i 18  d’agost
Música al carrer
A les 19 h. Parc de la Barceloneta
Actuacions de músics del metro: Huno, Gustavo Ro-
cha, Enric d’Armengol, Alejandro Salas, Anatol, Cuni
Massa, Observadir 73, Mejías i Valentín Donadio. Or-
ganitza: Associació de Músics del Metro de Barcelona.

Dimarts 11 d’agost
La família Barbapapà visita la biblioteca
A les 18 h. Bibl. Bonnemaison (Sant Pere més Baix, 7)
El món màgic dels contes de Barbapapà. Conte-taller a
càrrec de l’editorial Cocobooks.
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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

A la nova campanya d’a-
juts, s’hi poden adherir

tots els comerços i establi-
ments de serveis de tota la
ciutat, i actualment es calcu-
la que n’hi ha més de 35.000
a tots els barris de Barcelo-
na. No cal formar part de
cap entitat per poder-se be-
neficiar dels nous ajuts per a
la neteja i el manteniment
de la seva imatge exterior.
Només cal formalitzar la ins-

cripció a la seu de la Funda-
ció Barcelona Comerç,  al
Consell de Gremis de Co-
merç, Serveis i  Turisme o bé
a PIMEC Comerç.
El programa es desenvolupa
en dues fases. En primer
lloc, l’Ajuntament facilita a
les entitats col·laboradores
ara esmentades una relació
d’empreses que compleixen
els requisits tècnics esta-
blerts per a la neteja inicial i
que es comprometen a rea-

litzar el manteniment amb
una capacitat de resposta
que no sigui superior a les
48 hores des que el comerç
ha fet la sol·licitud a l’empre-
sa contractada. L’objectiu
d’aquesta primera interven-
ció és l’eliminació de pinta-
des i adhesius, la qual també
inclou l’aplicació de pintura
en una gamma de colors
neutres, no corporatius i que
evitin impactes visuals i lu-
minescents d’acord amb els

criteris fixats per l ’Orde-
nança d’usos del paisatge
urbà de la ciutat. A més, des-
prés de la pintura s’aplica
una protecció antipintades.
La segona fase de la cam-
panya preveu que els co-
merços adherits signin un
contracte de manteniment
per una durada de quatre
anys amb l’empresa que hagi
fet la intervenció inicial.
Per promoure aquest progra-
ma, l’Ajuntament subvencio-
na el 50% del cost de la ne-
teja inicial i del contracte de
manteniment dels apara-
dors, persianes de tanca-
ment i portes d’accés als ne-
gocis. I el 50% restant dels
costos hauran de ser assu-
mits pels comerços inscrits
al programa d’ajuts. En total,
per a l’Ajuntament significa
una inversió econòmica de
900.000 euros dels pressu-

postos dels  anys 2009 i
2010, que se sumen als re-
cursos que l’Ajuntament des-
tina a través de l ’Àrea de
Medi Ambient, entre d’al-

tres. Actualment hi ha tren-
ta equips municipals que
el iminen pintades  i  que
cada any netegen més de
400.000 m².
Amb aquesta iniciativa ,
 l’Ajuntament, amb la col·la -
boració dels comerços de la
ciutat, fa un pas endavant
en la millora del paisatge
urbà i la qualitat de l’espai
públic.
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Per tenir ajuts de la campanya de neteja no cal que el comerciant estigui associat.

L’Ajuntament i les principals

 entitats que agrupen el comerç de

la ciutat signen un conveni que

inclou diverses mesures per

 promoure  l’eliminació de pintades 

i adhesius dels aparadors,

 persianes i portes d’accés als 

locals  comercials

Nova campanya de neteja i
manteniment de persianes

Ciutat Vella és un
dels districtes de la
ciutat amb una
xarxa comercial més
densa i consolidada

C IU TA DA N S  OPIN E N

M. Lluïsa Coll
Gerent de Barna Centre 

Estic molt contenta que s'hagi
portat a terme la proposta,
perquè Barna Centre vam ser
els impulsors d'aquesta idea.
Ara només falta que els
comerciants responguin posi-
tivament a la proposta.

Núria Raja
Gerent de Raima

És un primer pas per netejar
la ciutat i està molt bé que
l'Administració ens ajudi a
mantenir netes les botigues.
Els comerciants no ens en
sortim sols. El problema és un
assumpte d'educació i civis-
me.

Ana Pérez
Botiguera (Can Felipa)

Me parece muy bien. Una
cosa es que te pinten la puer-
ta bien pintada y otra es que
la ensucien con garabatos.
Está bien que el
Ayuntamiento nos ayude, así
no tenemos argumentos para
no tenerla limpia.

Roser Brillas
Fornera (Forn Núria)

Molt bé, penso que en
aquests moments, sobretot
aquí, al carrer Tallers, tot el
comerç ho està passant mala-
ment, i el botiguer no pot
assumir tot sol les despeses.
És una manera d'ajudar-lo.

Joan Mateu
President de la Fundació
Barcelona Comerç 

És una iniciativa que per-
metrà una acció permanent
de neteja. No hi ha res més
desmotivador que veure que
el dibuix desapareix o queda
mal pintat, cosa que el reco-
briment farà possible. La
valoro molt positivament.

Què pensa del conveni signat entre l 'Ajuntament i  les entitats de comerciants per mantenir net l 'exterior de les botigues?
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Jordi Miró

La discreció amb què
l’associació Impulsem

treballa des de fa quinze
anys a Ciutat Vella, a pocs
metres de la rambla del Ra-
val, contrasta amb la mag-
nitud de l’espai on desen-
volupa la seva activitat:
1.600 m2 del que havia estat
una antiga fàbrica, reconver-
tits ara en una cooperativa
que ofereix tot tipus “de re-
cursos per millorar la quali-
tat de vida de les persones”
que no tenen feina i volen
trobar-ne i inserir-se de
nou al mercat laboral, ja si-
gui al mateix ram o a un al-
tre, després de reciclar-se.
“Tothom que vulgui millo-
rar el seu perfil professio-
nal, encara que treballi, pot
venir aquí”, explica la seva
directora, Fina Garcia. I el
ventall de recursos que s’hi
pot trobar és molt ampli:
tallers per aprendre oficis
(confecció, fusteria, joieria,
jardineria, disseny...), su-
port per a la recerca de fei-
na, orientació laboral, ces-

sió d’espais per muntar al-
guna activitat professional.
“Un dels recursos que ofe-
rim és el de tutorització en
els projectes d’autoocupa-
ció, de creació de microem-

preses. Són una  bona sor-
tida, sobretot per a la gent
de més de 40 anys que
s’ha quedat fora del mer-
cat laboral”, hi afegeix la
directora del centre. Cada
any, Impulsem atén al vol-
tant de 600 o 700 perso-

nes,  entre els  12 anys
(nens amb alts índex d’ab-
sentisme i fracàs escolar) i
els 60 anys, “tota la vida
activa de les persones”, ex-
plica Garcia. Per atendre’ls
a tots, Impulsem treballa
amb un equip de vint per-
sones de tots els àmbits
que es forma cada any se-
gons les necessitats dels
demandants. L’especialit-
zació de cada treballador
fa que es pugui dur “un
treball  individualitzat
amb les persones”, un dels
punts que més distingeix
la tasca d’aquesta entitat. 

Més informació:
Impulsem
C.Tàpies, 6
Telèfon: 93 443 65 83

Una dona aturada en una sessió de formació d’Impulsem.

Impulsem atén
cada any, al voltant
de 600 i 700
persones entre els
12 i els 60 anys

L’associació
Impulsem treballa a
Ciutat Vella oferint
tot tipus de
recursos perquè les
persones sense
feina puguin
tornar-se a inserir al
món laboral

Més de quinze anys ajudant
a entrar al mercat laboral

Imatge del carrer Gran de la Sagrera el 1900. (Foto:
Arxiu Xavier Basiana – Nau Ivanow)

La carretera de Ribes (V)
Pel que fa al que podríem considerar com a tercer tram de
l’antiga carretera de Ribes, cal dir que seria el traçat que
avui ocupa el carrer Gran de la Sagrera, entre la torre del
Fang i l’antiga riera d’Horta. Un nucli poblacional es va for-
mar al costat de l’església parroquial de Sant Martí, que
també fou el nucli fundacional del poble de Sant Martí de
Provençals, del qual depenia la Sagrera.
La sagrera o celler era la porció de terreny, de trenta passes
de radi que hi havia al voltant de capelles i esglésies consa-
grades. Un terreny protegit on també es construïen cellers
o sitges per guardar vi i gra per salvaguardar-los de les pos-
sibles lluites que es produïen més enllà d’aquest espai, que
en aquells temps era considerat sagrat i que donava certa
immunitat als qui s’hi refugiaven.
Amb el pas dels anys, la Sagrera va anar creixent i si inicial-
ment era un territori eminentment agrícola, a partir de
1844 s’hi van començar a construir fàbriques, cosa que va
atraure la presència de nous obrers, els quals, a poc a poc,
van anar canviant la fisonomia de la carretera de Ribes i els
seus usos, uns usos que també van canviar amb l’expansió
del ferrocarril, ja que el seu traçat era paral·lel a l’antiga car-
retera, i anys després amb la construcció de l’estació de la
Sagrera. Amb el temps, les fàbriques també van canviar i es
van adaptar a nous productes. Com a exemple, es pot citar
la Industria Harinera Barcelonesa, la qual al començament
del segle XX es va convertir en la fàbrica d’automòbils His-
pano Suiza, més tard Pegaso, o la farinera La Esperanza,
transformada en la fàbrica de bolígrafs i estilogràfiques
Inoxcrom. Finalment, gairebé totes les fàbriques han do-
nat pas a nous habitatges.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 443 22 65

J. M. ContelÀLB UM HI S T ÒR IC
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Exposició de Van Dongen al Picasso 
El Museu Picasso exhibeix fins al 27 de setembre la
primera retrospectiva que se celebra a Espanya dedi-
cada a Kees Van Dongen (Rotterdam, 1877- Mònaco,
1968), pintor que va ocupar un lloc determinant en
les grans agitacions artístiques de principi del segle
XX, especialment dins el fauvisme. L’exposició mos-
tra l’evolució de l’artista, des dels anys de formació
fins al cim de la seva carrera. 

“75 anys fent país per les muntanyes” 
El Club Excursionista Pirenaic ha publicat un llibre
que es va gestar amb motiu del 75è aniversari de l’en-
titat, que es va fundar l’any 1932. 75 anys fent país per
les muntanyes és el títol de la publicació, la qual es va
presentar el passat 19 de juny, amb assistència de la
regidora del Districte, Itziar González. Fa memò ria del
que ha fet el club des de la seva fundació fins a l’últim
acte que es va celebrar per al seu aniversari. 

Festes de Sant Roc 
Del 12 al 16 d’agost se celebraran les tradicionals fes-
tes de Sant Roc de la plaça Nova, durant les quals es
commemorarà el 25è aniversari dels Diables del Bar -
ri Gòtic. Amb motiu d’aquest aniversari, la festa es
clourà diumenge amb un correfoc dels Diables del
Barri Gòtic en el qual també participaran els diables
del Clot i de Sants, que van ser els seus padrins; hi
haurà també un castell de focs i un correaigua amb el
Burricorni de Canovelles. 

“1909: fotografia, ciutat i conflicte”
“1909: fotografia, ciutat i conflicte” és una exposició
que ofereix, a través de 200 fotografies, una visió de
la producció barcelonina del primer quart de segle
XX sobre el territori, les classes socials i els espais de
convivència. La mostra, que forma part del programa
del centenari de la Setmana Tràgica, es pot visitar a
l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona (plaça Pons i Clerch,
2) fins al 16 de gener del 2010. 

David Sabaté

El barri de la Barceloneta
tindrà nous habitatges

socials ,  una nova escola
bressol i  un altre equipa-
ment de barri a l’actual “Casa
del Porró”. Així es desprèn
de dos convenis firmats per
l’Ajuntament de Barcelona
en les últimes setmanes. El
primer, signat el passat 28
de maig entre la Fundació
Privada Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau i l’Ajunta-
ment de Barcelona a través
de Foment de Ciutat Vella,
té per objectiu renovar bona
part de l’illa delimitada pels
carrers Doctor Giné i Par-
tagàs, Andrea Dòria, l’Atlàn-
tida i Maquinista. Segons el
document, la fundació ce-
deix a l’Ajuntament el solar
d’aquest interior d’illa, on es
construirà una escola bressol
de 837 metres quadrats de
superfície. La nova ordena-
ció permetrà també la crea-
ció d’un nou conjunt d’habi-
tatges plurifamiliars en la
finca número 25-31 del car-
rer Andrea Dòria −pel qual
s’accedirà, a través d’un pas-
sadís,  a l ’ inter ior d ’i l la−;
també es construirà un apar-
cament subterrani per a uns
110 vehicles, amb espai per
a motos i bicicletes, i es ge-

neraran nous espais d’ús pú-
blic. El projecte, emmarcat
dins del Pla d’Acció Social i
Recerca 2009-2011 i impul-
sat per la Fundació Privada
Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau, haurà d’estar aca-
bat en tres anys des de la
concessió de la llicència. 

El segon dels convenis, sig-
nat el passat 12 de juny en-
tre l’Ajuntament de Barcelo-
na, Regesa i  Inmuebles e
Inversiones Gumont, SL, re-
gula una permuta de finques
per a la construcció d’habi-
tatges socials i la dotació
d’un altre equipament de

barri a la Barceloneta. In-
muebles e Inversiones Gu-
mont tenia previst dur a ter-
me una promoció
d’habitatges de preu lliure a
la seva finca al carrer Sant
Carles, 6, coneguda al barri
com la “Casa del Porró”, amb
un alt valor històric i arqui-
tectònic a preser var.  Per
aquest motiu, i arran de la
signatura del conveni, l’edifi-
ci passa a ser de titularitat
municipal i es rehabilitarà per
destinar-lo al seu nou ús com
a equipament de barri. Com a
contraprestació, l’Ajuntament
de Barcelona transmetrà a In-
muebles e Inversiones Gu-
mont sis dels habitatges pro-
tegits que Regesa construirà
en l’actual finca del carrer Gi-
nebra, 19-21, i que hauran de
ser lliurats en un termini mà-
xim de tres anys.  

Ciutat Vella estudia com millorar les relacions entre turisme i territori
P. F. 

Que la incidència del turis-
me a Ciutat Vella és molt

més intensa que a la resta de
la ciutat és un fet reconegut.
Per això, el districte és un
protagonista principal del Pla
Estratègic de Turisme de Bar-
celona, que preveu la consti-
tució d’onze comissions de
treball per planificar la capa-
citat d’acollida de turistes i
garantir la qualitat i sostenibi-
litat del sector. En definitiva,

per assolir un model de turis-
me que potenciï l’equilibri en-
tre els residents i els turistes.
La Comissió de Turisme de
Ciutat Vella, que es va crear el
passat 12 de maig, forma part
del procés analític del Pla, tre-
balla per establir un diagnòs-
tic de la situació al seu territo-
ri i promoure propostes
encaminades a reduir els im-
pactes negatius que provoca el
turisme entre la població. Té
caràcter permanent, en el

temps i en la seva composició,
encara que també es poden
convocar comissions amplia-
des per tractar temes mo-
nogràfics. La seva composició
permanent és representativa
del teixit socioeconòmic del
districte: hi ha representants
del Districte, d’institucións i
entitats, de veïns i de comer-
ciants. La comissió presentarà
el seu diagnòstic en una ses-
sió que se celebrarà el proper
mes d’octubre.

Sessió en la qual es va constituir la Comissió de Turisme de Ciutat Vella. 

Dos convenis
 estableixen la
 construcció
 d’habitatges 
socials, una escola
bressol i un altre
equipament

Regesa construirà habitatge protegit al carrer Ginebra 19-21.

Una permuta  permet
a l’Ajuntament
 preservar la  històrica
“Casa del Porró” 

Nous equipaments i habitatge
social a la Barceloneta
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Abracadabra és el nom d’una llibreria infan-
til que, per mitjà d’aquest mot cabalístic,

sembla fer més temptadora als més menuts l’a-
ventura de llegir. És un espai modern, visual,
que pensa en els llibres, però sobretot pensa en
les criatures. Tenen una acurada selecció dels
millors títols infantils i juvenils, ordenats per
edats, i una petita secció per a adults. A més de
llibres en català i castellà, disposen de seccions
en anglès, francès, alemany i italià. Hi ha un es-
pai perquè els nens es puguin entretenir i un al-

tre per fer exposicions, tallers creatius i narra-
cions de contes. El Ricardo Rendón és colombià
i fa deu anys que és a Barcelona. Havia treballat
d’editor i el passat mes d’abril es va embarcar en
l’aventura d’obrir Abracadabra. Comenta que el
barri ha acceptat molt bé la llibreria, ja que no
n’hi havia cap d’aquesta mena i, en canvi, hi ha
molts nens. 
Abracadabra – llibres per a nens
C. General Álvarez de Castro, 5
Telèfon: 93 310 14 10

E L  T A U L E L L

Una llibreria que desperta el desig de llegir i aprendre

Hi trobem els millors llibres infantils i juvenils.

Joan Anton Font

B A R R I S

Núria Mahamud

Més d ’un centenar de
veïns i  veïnes s ’han

conver tit  en improvisats
models de la campanya in-
formativa que simbolitza el
tret de sortida del Pla de Ba-
rris de la Barceloneta: “Hola
Barceloneta!” Cares familiars
i somrients que il ·lustren els
plafons d’una exposició iti-
nerant que iniciarà el seu re-
corregut a la Biblioteca La
Fraternitat i el tríptic que
explica el conjunt de 33 ac-
tuacions del Pla de Barris
senyalitzades en un plànol.
La campanya informativa se
centra en els cinc àmbits del
Pla de Barris, el logo del qual
simbolitza el seu urbanisme
barrat –inspirat en els assen-
taments militars–, i els colors
de la sorra, el mar i les faça-
nes de la Barceloneta. “Hola
oportunitats!” explicarà els
programes de dinamització
social i econòmica que es po-
saran en marxa al barri marí-
tim. Els projectes de remode-
lació i  urbanització dels
carrers o la millora a l’accessi-
bilitat dels equipaments vora

el passeig marítim s’exposa-
ran en “Hola carrers i pla-
ces!”, mentre que “Hola ser-
veis i equipaments!” detallarà
l’ampliació i la millora dels
equipaments comunitaris,
amb projectes com la reorde-
nació dels baixos del passeig

marítim o la instal·lació de
l’Oficina Tècnica del Pla de
Barris. “Hola veïns i veïnes!”
comunicarà com es rehabili-
taran els elements comuns
dels edificis de la Barceloneta
per millorar la convivència i
la qualitat de vida del veïnat,

mentre que els programes de
millora ambiental com la ins-
tal·lació de plaques solars als
centres municipals es difon-
dran a través de la campanya
“Hola medi ambient!”. 
L’estratègia comunicativa es
completa amb la difusió del
Pla de Participació que ja s’ha
començat a treballar amb les
entitats del barri. Un docu-
ment que, un cop estigui en-
llestit, servirà de guia per co-
ordinar la participació de
tothom en els projectes de la
Llei de Barris. 
La presentació oficial d’“Hola
Barceloneta!” es va realitzar
el passat 2 de juliol a la bi-
blioteca del barri, amb una
festa oberta al veïnat que va
servir de tribut als 160 veïns
i veïnes que han prestat la
seva imatge a aquesta coloris-
ta campanya.

L’exposició 
itinerant iniciarà 
el seu recorregut 
a la Biblioteca 
La Fraternitat

160 veïns i veïnes
de la Barceloneta
han prestat la seva
imatge per a una
campanya
informativa que
s’inicia amb una
exposició itinerant

Portada del tríptic informatiu de la campanya “Hola Barceloneta”.

“Hola Barceloneta!”, una campanya
que explica el Pla de Barris als veïns

S E R V E I  P Ú B L I C

Jordi Miró
Té gairebé quaranta pàgines i du com a títol Guia de su-
port per a l’organització de comunitats de veïns i veïnes.
Es tracta d’un manual, publicat fa unes quantes setma-
nes per l’Ajuntament de Barcelona, que persegueix un
objectiu que de vegades és molt difícil d’aconseguir: la
bona convivència entre els ciutadans que compartei-
xen el mateix edifici. “Les ciutats, els barris, les comu-
nitats de veïns on vivim són els escenaris en què ciuta-
dans i ciutadanes coneixem els valors cívics i
construïm les relacions socials que ens permeten viure
en comunitat“, escriu l’alcalde Jordi Hereu en el pròleg
d’aquesta guia que forma part del Programa de suport
a les comunitats de veïns. “Són els infants, els adoles-
cents, els joves, la gent gran, els nouvinguts −en defi-
nitiva, els ciutadans i les ciutadanes− els protagonistes
d’aquesta construcció de valors i, per tant, de comuni-
tat”, hi afegeix. 
En total, la guia conté onze apartats destinats a evitar
problemes entre els veïns, entre els quals la definició
de la comunitat de propietaris i el perquè i com s’ha
d’organitzar, els òrgans de govern, la regulació interna,
la delimitació dels espais comuns i dels individuals... A
més, dedica un capítol a la gestió econòmica i un altre a
les adreces i els telèfons d’interès d’organismes relacio-
nats amb les comunitats de propietaris.
La regidoria d'Habitatge i la Direcció de Prevenció de
l'Ajuntament han publicat 5.000 exemplars d’aquesta
guia, els quals es distribuiran a les comunitats conside-
rades sensibles, i també a aquelles que la  demanin 
a través de les  Oficines d'Habitatge i de les  
Secretaries Tècniques de Prevenció 
de cada Districte. 

Més informació: 
Oficines de l'Habitatge 
de Barcelona
www.bcn.cat/habitatge 
Tel: 010. (Preu establiment de la trucada

0,45 €. Preu trucada 0,06 €/minut, tarifat 

per segons. IVA inclòs).

Guia de bona 
convivència entre veïns 
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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

Web de platges

Informa dels serveis i equipaments a la
platja i ofereix consells de bones pràctiques
i normativa d'ús (suport de socorristes,
codi de banderes, etc.). També facilita
informació en temps real sobre l’estat de la
mar i la gestió ambiental de cadascuna de
les platges i inclou dues webcams que per-
meten als ciutadans tenir una informació
general de l'àrea del litoral, amb imatges
contínuament actualitzades.
www.bcn.cat/platges

Web de la Diagonal

Coincidint amb el començament de la
segona fase del procés participatiu de l'a-
vinguda Diagonal, el web d'I.de.a Diagonal
renova la seva imatge i hi incorpora nous
continguts. D’aquesta manera es conver-
teix en un espai més interactiu que facili-
tarà la participació dels ciutadans i ciutada-
nes. Així, podeu omplir la butlleta infor-
mativa i ser un donant d'idees per refor-
mar la Diagonal. 
www.bcn.cat/diagonal

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

Pere S. Paredes

El passat 21 de juny, es va jugar a
les instal·lacions esportives del

CEIP Cervantes la IV edició de l’inte-
grador campionat de bàsquet, ano-
menat com el mateix centre escolar:
Trofeu de Bàsquet Cervantes.
Més de 300 nens i nenes, d’edats
compreses entre els 5 i els 12 anys, i
procedents de diferents cultures,
van jugar prop de 40 partits en una
única jornada esportiva, on la prin-
cipal motivació era fer esport, fer
bàsquet i conviure en una diada
d’integració.
Tal com explica Mercedes Canas, de
l’organització del trofeu, “el que vo-
lem és promocionar el bàsquet com
un dels esports més complets que hi
ha a tots els nivells i, a més a més,
consolidar una jornada esportiva
que és el resultat d’un projecte d’in-
tegració. Avui volem que les més de
quinze llengües, cultures i estatus
socials que prenen part en el trofeu
participin es barregin i formin una
mateixa unitat, sense manifestar
cap tipus de diferència social, econò-
mica o cultural”.
“Aquesta edició del Trofeu de Bàs-
quet Cervantes –explica Canas– ha
comptat amb la participació de dot-
ze escoles: Turó del Cargol, Inmaco
Anna Ravell, Gaudí, Montseny, Sant

Ramon Nonat, Bàsquet Cat, Orlan-
dai, Peter Pan, La Salle, Roser, Sant-
feliuenc i Cervantes, les quals han
utilitzat les dues pistes de les
instal·lacions per poder jugar en un
dia a tots els partits previstos”.
Tots els nois i noies participants en
el trofeu de bàsquet es van emportar
un record i un premi per la seva par-
ticipació. “Tots han vingut a partici-
par-hi; cap noi o noia, tingui 5 o 10
anys, ha vingut a competir. És una
jornada festiva a la qual volem do-
nar la finalitat d’integrar. Tothom és
igual que qualsevol altra persona”. 
La responsable del trofeu vol remar-
car que entre els participants es po-
den trobar jugadors, més o menys
rics, més o menys integrats al seu
entorn social: “és igual, aquí tots vé-
nen a passar-s’ho bé, i a jugar una
bona estona a bàsquet amb altres
nois o noies de Barcelona”.
Aquesta és l’orientació que tenia i té

aquesta AMPA de Ciutat Vella “quan
a la temporada 2002-2003 vam co-
mençar a captar nens i nenes perquè
comencessin a practicar el bàsquet.
Jugar, passar-s’ho bé i desmuntar
qualsevol element no integrador per
als nens. El resultat d’un partit no és
important, l’important és jugar amb
igualtat a tots els nivells”.

La idea d’arribar a organitzar un tor-
neig va sorgir, segons diu Canas, “de
posar una cirereta final, un colofó
digne, al moment en què finalitzà-
vem les classes de la nostra escola de
bàsquet, organitzades des de l’AMPA
amb el suport del CEIP Cervantes”.
D’això, en fa ara quatre anys.

Sota el paraigua de
l’esport i d’un torneig
de bàsquet, l’escola
Cervantes organitza
cada any una trobada
intercultural 

Es vol promocionar el
bàsquet com un dels
esports més complets
que hi ha a tots els nivells

Més de 300 nens entre 5 i 12 anys van participar en el campionat.

L’escola Cervantes organitza un
campionat de bàsquet integrador

Jordi Miró

El passeig Lluís Companys va
ser, el passat diumenge 7 de

juny, punt d’origen i de final d’una
caminada popular per demanar l’e-
radicació de la fam al món i la ga-
rantia d’escolarització dels infants
als països menys desenvolupats.
Organitzada entre el Programa
Mundial d’Aliments de Nacions
Unides i l’empresa Unilever i la
seva marca Tulipán, la caminada va
reunir al voltant de 5.000 persones
a Barcelona i Viladecans, dues ciu-

tats catalanes que es van unir a les
marxes, que es van celebrar el ma-
teix dia i amb el mateix motiu a
més de 70 països de tot el món. La
iniciativa va aconseguir recaptar al
voltant de 20.000 euros que servi-
ran per donar més de 100.000 ra-
cions de menjar. “El balanç d’a-
quest any ha estat molt positiu.
Això demostra un any més l’alt
grau de compromís dels ciutadans
amb els països menys afavorits”, va
declarar el president d’Unilever Es-
panya, José María Vilas. 

Barcelona camina contra la fam
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Tanqui els ulls visualitzi la prime-
ra imatge o el primer record que li
ve al cap de la granja...
La botiga plena... molta feina...
Com van ser els primers anys de
treballar-hi?
Era el negoci de la família i, de ben jo-
veneta, ja hi donava un cop de mà els
caps de setmana. Jo vaig estudiar
anys després Magisteri, però en aca-
bar els estudis vaig quedar-me a tre-
ballar definitivament. Era cap als
anys vuitanta. Actualment, el negoci
encara és de la meva mare i dels fills,
tres germans, però la que se n'ocupa
més directament sóc jo.
Però abans de vostè hi ha molta
història familiar...
I tant! El meu besavi, en Marc Viader,
va venir d'aprenent des de Cardedeu a
cercar feina i, casualment, va anar a pe-
tar aquí, que era una lleteria. Amb qua-
tre o cinc anys es va quedar el negoci,
primer com a llogater el 1904, i el 1910
ja el va comprar. Amb els anys va anar

ampliant el negoci i l'any 1925 va fun-
dar, juntament amb altres socis, l'em-
presa Letona. Anys després Letona va
crear Cacaolat, tot un símbol per al
país. Amb els anys, l'empresa Letona se
la va quedar completament la família
Viader fins als anys setanta, en què va
passar a mans d'una multinacional. 
Viader, Letona, Cacaolat..., molts
noms històrics. Què representa
aquestra granja?
Penso que és una mica part de tot Bar-
celona. Fa tants anys que hi som per-
què abans no hi havia llocs per anar a
celebrar coses, la granja era un lloc ideal
on venien avis amb els néts, parelles
que festejaven, etc. Tothom en té els
seus records. Molta gent té moltes
vivències, igual que la meva família. Ja
som cinc generacions treballant-hi, i
ara amb el meu fill. Aquí, tota la famí-
lia, com els meus besavis, els meus avis
i els meus pares, s’hi han passat tota la
vida. A vegades penso que jo ara sóc
aquí perquè els meus pares s'hi han
passat la vida. 
Com és el dia a dia de la Granja
Viader?
Obrim a les nou del matí. Amb el tu-
risme, en ser un lloc molt típic, a pri-

mera hora ja tenim molta gent de fora
que, abans de recórrer la ciutat, vénen
a agafar forces esmorzant a casa nos-
tra. A mig matí, tenim molts funcio-
naris, gent que va al mercat de la Bo-
queria, etc. La nostra clientela és molt
variada. A més, en tenir les universi-
tats tan a prop, ve molt de jovent tam-
bé. Al migdia tanquem, igual que els
diumenges. Bàsicament servim es-
morzars i berenars.

Quins són els signes d'identitat
del negoci?
El tracte al públic i la qualitat i el tipus
de productes que tenim.
De quins productes parlem?
El nostre producte estrella és el suís i
després cal parlar del mató que elabo-
rem aquí mateix, la crema catalana...
Hi ha molts productes propis. Ara, les

darreres coses que fem, gràcies a la
mà del meu fill, és pastisseria. Al tau-
lell, a més a més, hi tenim productes
artesans que van més enllà dels pro-
ductes que pots trobar a qualsevol su-
permercat. 
El carrer Xuclà és un lloc de pas
molt conegut pels barcelonins i
per la gent que no viu a la ciutat.
Sí, és molt característic, perquè és un
carrer curt, estret i a vegades molt
brut, però que té uns comerços em-
blemàtics com el nostre, la Industrial
Bolsera, la cafeteria La Puertorriqueña,
el forn, l'herbolari o l’adrogueria. 
Un negoci com aquest deu ser un
niu de bones anècdotes. Ens en
vol explicar alguna, si us plau?
Hi passa molta gent coneguda, artis-
tes, persones de cultura, de l'especta-
cle..., però, per exemple, la Paloma Pi-
casso, quan venia a Barcelona,
s'allotjava en un hotel pròxim i un dia
va venir a esmorzar d'incògnit. Al cap
d'un dia, van venir a visitar-nos uns
periodistes d'una revista francesa a
fer unes fotos perquè la senyora Pi-
casso va fer un escrit explicant que el
seu pare, Pablo Picasso, venia a la
Granja Viader amb altres artistes.

E N T R E V I S T A Mercè  Casademunt  V i ader ,  responsable  de  la  Granj a  Viader

Mercè Casademunt a la Granja Viader, negoci que va iniciar el seu besavi Marc Viader.

Nascuda fa 50 anys al carrer Xuclà, on viu i té

el negoci familiar. És la responsable de la Granja

Viader, un negoci familiar de cinc generacions

i que fa més de 130 anys que és obert

"El tracte amb la gent
i la qualitat i tipus dels

productes són els nostres
signes d'identitat"

"La Granja Viader
és una mica part
de Barcelona"

Miquel
Pellicer


