
Ciutat Vella continua fent ús de
les competències derivades de la
mesura de govern per a la regula-
ció d’apartaments turístics, que
va entrar en vigor el mes d’abril
del 2008. En aquest cas, ha pro-
cedit a precintar un habitatge si-
tuat a la Rambla i que operava
com a apartament turístic de ma-
nera il·legal. El Districte ha estat
alertat per les queixes dels veïns,
part activa i imprescindible per a
una actuació ràpida i efectiva.
D ’altra banda , s ’ha ret irat la
llicència atorgada prèviament a
un apartament del carrer Hospi-
tal per l’incompliment de les con-
dicions bàsiques exigides en un
termini de 6 mesos des de la con-
cessió de la llicència.

El Districte retira una llicència
i precinta un apartament

Més mesures per fomentar
el civisme a la Barceloneta

PERSONES

El barri rep a l’estiu
molta gent atreta
per l’oferta d’oci

NETEJA

S’han incrementat
els serveis de
neteja diaris

DENÚNCIES

S’instal·la una
oficina dels Mossos
a Almirall Cervera
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Joan Lluís
Casanovas
Director de l’escola Cintra

“Al Raval es
treballa molt bé
en l’àmbit educatiu”

PLE DEL DISTRICTE Pàg. 4

L’Observatori de la
Rambla consultarà
l’opinió ciutadana
sobre el passeig

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Club Natació
Barcelona
Entitat centenària
referent en esport

S E R V E I P Ú B L I C Pàg. 6

Consells per a una
revetlla segura
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Santa Caterina
i Sant Pere
Balanç de la Llei de Barris
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Moment del precintatge de l’apartament turístic il·legal.
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Dimecres 17 i dijous 18 de juny
Un viatge per l’univers
A les 18 h. Bibl. Barceloneta (Comte de Santa Clara, 8-10)
Cicle Enreda’t amb l’acció.

Dimarts 23 de juny
El món dels tovets
A les 18 h. Bibl. Sant Pau i Santa Creu (Hospital, 56)
Contes amb peluixos per a nadons.

Dijous 25 de juny
Sota les sabates
A les 18 h. Bibl. Bonnemaison (Sant Pere més Baix, 7)
Contes per descobrir els petits animals que hi ha sota
els nostres peus.

Dijous 18 de juny
Amb la música a una altra banda
A les 20 h. Centre cívic Pati Llimona (Regomir, 3)
Cicle de concerts dels Músics del Metro.

Del 18 al 20 de juny
Sónar 2009
CCCB i Macba (Montalegre, 5, i plaça dels Àngels)
Festival de Música Avançada i Art Multimèdia de Bar-
celona. Més informació: www.sonar.es.

Des del 5 de juny
TaGaDá
Convent de Sant Agustí (Comerç, 36)
Com “un residu de l’acte de pintar” defineix Martin
Daiber la seva pintura. Influït per artistes com Mar-
tin Kippenberger, Albert Öhlen i Marcus Lupertz.

Del 12 al 29 de juny
9è Concurs Diversitat
Centre cívic Pati Llimona (Regomir, 3)
Exposició de pintura, escultura, instal·lacions, vídeo i
fotografia dels interns de les presons de Barcelona.

Fins al 6 de setembre
Andrea Palladio
A les 22 i 23.30 h. Caixafòrum (av. Marquès de Comillas, 6)
Mostra sobre el gran arquitecte italià del Renaixement,
pràcticament contemporani de Miquel Àngel i Rafael.
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Dimarts 23 de juny
Nit de foc de Sant Joan
Consulteu horari. Carrers i places de la Barceloneta
Amb els Diables de la Barceloneta.
70 anys de la II Guerra Mundial
A les 18 h. Bibl. Bonnemaison (Sant Pere més Baix, 7)
Tertúlia sobre guerra a càrrec de l’escriptor Jacinto An-
tón. Cicle “Vine a fer un cafè amb...”.

Dijous 25 de juny
El torn de les fades
A les 19 h. Centre cívic Pati Llimona (Regomir, 3)
Recital multidisciplinari a partir del poemari El torn
de les fades de María Patricio Mulero.

Dissabte 27 de juny
Gran trobada d’havaneres
Tarda-nit. Port Vell
Una cita que aplega des de fa 21 anys els amants d'a-
questa cançó marinera d'origen cubà l'últim dissabte
del mes de juny. Organitza: Associació Amics de les
Havaneres Port Vell.

Del 5 al 28 de juny
Hombre lobo andalú, er musicá
A les 23.30 h. Teatre del Raval (Sant Antoni Abat, 12)
En una Sevilla d’una altra dimensió viu Manolo Ma-
laspintas, un gitano que es creu un home llop.

Dijous 25 de juny
Molestias crónicas
A les 22 h. Almazen (Guifré, 9)
ClownambVirginia Imaz. Cicle “Very ImportantWomen”.

Diumenge 28 de juny
Los pájaros muertos
A les 20.30 h. Museu Picasso (Montcada, 15-23)
Dansa amb la Cia. La Veronal, al pati del palau Fi-
nestres. Reserva necessària.

Del 2 al 4 de juliol
Inn Motion. Biennal Internacional
d'Arts Escèniques i Visuals
CCCB (Montalegre, 5)
Trobada artística de caràcter bianual que vol explo-
rar i traspassar totes les fronteres que limiten uni-
vers teatral. Multimèdia, instal·lacions, teatre visual,
tallers de creació... Nous llenguatges, noves formes i
nous creadors.
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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 Romaní

La Barceloneta és a l’estiu
un pol d’atracció de mol-

ta gent, procedent d’altres
barris de la ciutat, d’altres in-
drets del país i fins i tot de
més enllà. La platja i la bona
oferta d’hostaleria i d ’oci
atrauen un gran nombre de
visitants. Aquest increment
de població f lotant fa que
l’impacte ambiental –aquesta
és l’expressió que fan servir
els experts– sigui elevat,
molt superior al que experi-
menten altres zones de la
ciutat en aquesta mateixa
època. A més dels sense sos-
tre, cal destacar la presència

de nòmades –persones que
opten per un tipus de vida a
l’aire lliure, gràcies a les càli-
des temperatures. Les con-
ductes dels sense sostre, dels
nòmades i també dels qui vi-
siten el barri per gaudir de
l’oci –diürn i nocturn– no
són sempre cíviques. Per
això, l’Ajuntament de Barce-
lona, a través del Districte,
du a terme una sèrie de me-
sures per fomentar el civisme
i la convivència en aquest ba-
rri marítim de Ciutat Vella.
Entre les diverses mesures
cal destacar la presència d’a-
gents cívics –degudament
identificats– que faran tas-

ques de detecció d’actes incí-
vics i de qualsevol incidència
–en contacte permanent amb
els cossos de seguretat i l’àrea
d’Acció Social de l’Ajunta-
ment (que ofereix menjadors
socials, pernoctacions... als
qui ho necessiten)–, l’incre-
ment dels serveis de neteja

–matí, tarda i nit, cada dia–,
la realització d’activitats cul-
turals i espectacles en dife-
rents espais (vegeu requadre)
i l’obertura d’una oficina d’a-
tenció al ciutadà i de recollida
de denúncies dels Mossos
d’Esquadra al carrer de l’Al-
mirall Cervera. L’obertura d’a-
questa oficina dóna resposta
a una demanda dels veïns i
permet atendre amb agilitat
les incidències que tenen lloc
al barri. A més, la Guàrdia
Urbana i els Mossos d’Esqua-
dra duen a terme una acció
conjunta a tota la Barcelone-
ta, però amb especial èmfasi
en aquestes zones: plaça del
Mar, plaça del Poeta Boscà,

parc de la Barceloneta, carrer
de la Conreria, plaça d’Hilari
Salvadó, plaça de la Maqui-
nista i passeig de Joan de
Borbó. Finalment, es realit-
zen diverses accions per

conscienciar sobre la im-
portància de no fer excessiu
soroll a les nits (per exemple,
diversos personatges expli-
quen amb mímica la im-
portància de respectar el des-
cans dels veïns).
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Àrea de jocs infantils de la plaça Poeta Boscà.

La Barceloneta rep a l’estiu una

allau de gent,atreta per les

possibilitats d’oci que ofereix el

barri.Diversesmesures tenen el

propòsit d’assegurar-hi el civisme

i la convivència

Mesures de foment del civisme i
la convivència a la Barceloneta

C IU TA DA N S OPIN E N

Encarna
Antequera
Jubilada

Lo veo muy bien.
Actualmente el barrio
ha cambiado mucho y
desafortunadamente la
gente ha ido a peor. Así
que está muy bien que
se intente mejorar el
aspecto del barrio.

Cristina Miró
Funcionària

Penso que està bé, tot i
que aquesta mesura
s'hauria d'aplicar tot
l'any i amb un nombre
d'agents més elevat.

John Lafond
Fotògraf

Está muy bien. Pienso
que si ponen vigilancia
durante el verano el
porcentaje de robos e
incivismo disminuirá.
Así la gente estará más
segura.

Francisco Esteban
Administratiu

Trobo que està bé i que
s'hauria d'allargar més
enllà de l'estiu. Si par-
lem de civisme, aquesta
actitud no s'acaba amb
l'estiu, sinó que ha de
durar tot l'any.

Verònica
Mercadal
Aux. Geriatria

Em sembla molt bé.
Penso que fa falta una
mesura així aquí a la
Barceloneta. Hi ha
robatoris i s'hauria de
mirar de posar-hi fre.

Josep Lloret
Jubilat

És perfecte. Amb la
vinguda del turisme el
barri es col·lapsa, és
important que es con-
troli i es doni seguretat.

Què p en s a d e l P l a mun i c i p a l q u e du r a n t l ' e s t i u ve t l l a r à p e l c i v i sme a l a B a r c e l o n e t a ?

S’obre una oficina
d’atenció al ciutadà
i de recollida de
denúncies

ACT I V I TATS CULTURALS AL S E SPA I S PÚBL I C SA
Una bonamanera de fomentar el civisme i la convivència als espais públics és organitzar-

hi activitats per a tothom.Per això, el Districte ha programat per aquest estiu espectacles

infantils, concerts de diversos estils demúsica… a la plaça del Poeta Boscà, al carrer de la

Conreria,a la plaça delMar,al parc de la Barceloneta,a la plaça d’Hilari Salvadó i a la plaça

Maquinista.
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P L E D E L D I S T R I C T E

NúriaMahamud

L’Observatori de la
Rambla, format per

veïns, comerciants i perso-
nes vinculades al passeig, vol
ser l’òrgan d’informació i in-
tercanvi d’opinions sobre les
actuacions que s’han de por-
tar a terme a la principal
artèria de Ciutat Vella. Un
fòrum ciutadà que comença
el seu camí a mitjans d’a-
quest mes i que servirà per
conèixer la percepció dels
barcelonins sobre la Rambla
i validar futures propostes
d’actuació. Així ho va expli-
car la regidora Itziar Gonzá-
lez durant l’últim Ple del Dis-
tricte, celebrat el dia 5 de
maig, on va destacar que
l’Observatori ajudarà a cop-
sar si la Taula Interdeparta-
mental de la Rambla, forma-
da pels gerents del diferents
sectors i àrees de l’Ajunta-

ment, està treballant en línia
amb l’opinió dels ciutadans.
La Taula Interdepartamental
ja ha detectat trenta punts
que cal millorar, entre ells
l’enllumenat, el mobiliari
urbà, els quioscos i la substi-
tució de semàfors i alguns
arbres del passeig. En els

propers mesos té previst tre-
ballar també en la regulació
d’activitats com ara les està-
tues humanes, els pintors-
caricaturistes i els artesans.
Aquest procés estarà lligat al
Pla Estratègic de Turisme,
que ha de servir per poten-
ciar un model de turisme
equilibrat. Ciutat Vella hi

participarà en la Comissió
d’icones de la ciutat i tindrà
una Comissió específica que
serà presidida per l’exregido-
ra d’Educació de l’Ajunta-
ment i catedràtica de Socio-
logia de la UB Marina
Subirats.
Durant el Plenari també es
va aprovar la modificació de
les Normes Reguladores de
la Participació Ciutadana i
del Funcionament dels Dis-
trictes, amb els vots favora-
bles de l’equip de govern
(PSC i ICV) i ERC. El PP s’hi
va abstenir i el grup conver-
gent va votar-hi en contra,
al·legant que els consells de
barri duplicaran l’estructura
participativa dels districtes i
el tècnic de barri farà una
feina “política i no tècnica”.
El president del Districte,
Carles Martí, va respondre
que els tècnics seran funcio-
naris que guanyaran les pla-
ces per concurs i que els con-
sells de barri funcionen des
de fa anys a l’Eixample i Grà-
cia amb el beneplàcit de tots

Un moment del Ple del dia 5 de maig.

L’Observatori
estarà lligat al futur
Pla Estratègic de
Turisme

L’Observatori serà un òrgan d’informació i
opinió per validar propostes d’actuacions
municipals en aquesta artèria urbana

L’Observatori de la Rambla consultarà
l’opinió ciutadana sobre el passeig

Imatge del carrer del Clot entre 1900 i 1920.
(Foto: Arxiu JMC)

Carretera de Ribes (IV)
El segon tram de l’antiga carretera de Ribes el podríem si-
tuar en l’actual traçat del carrer del Clot, el qual discorre en-
tre la plaça de les Glòries i la torre del Fang. El carrer du el
nom d’un dels barris que configuraven l’antic poble de Sant
Martí de Provençals. Aquesta via, de la qual hi ha notícies
des del segle XIV, es pot considerar com una de les més an-
tigues d’aquest indret.
Prou apartat de la línia límit de defensa de Barcelona, en el
carrer del Clot, també conegut com a carrer Major del Clot,
s’hi va anar bastint, a poc a poc, tot un seguit de cases que
acolliren botigues i diferents obradors amb habitatge. A
partir del segle XVII, la seva importància el va convertir en
l’eix principal del barri, el qual, segons testimonis, va acollir
també una capella i un hostal que esdevingué punt de pa-
rada dels carruatges que transitaven per aquesta via.
A tocar del carrer del Clot, s’hi instal·laren diferents indús-
tries, de les quals avui encara existeix l’edifici de l’antiga Fa-
rinera del Clot, recuperat després d’una llarga reclamació
veïnal, iniciada al final dels anys setanta del segle passat.
Un altre edifici singular, que es va construir el 1877 molt a
prop d’aquest carrer i al costat del de Sant Joan de Malta i
que unia els barris del Clot i el Poblenou, fou el de l’Ajunta-
ment de Sant Martí, bastit a tocar de l’estació i els tallers
del ferrocarril, un espai on avui hi ha gran part del parc del
Clot. Amb el pas dels anys, moltes de les cases baixetes del
carrer del Clot han anat desapareixent per donar pas a
nous edificis de més alçada. Malgrat aquest canvi urbanís-
tic, encara queden algunes cases primigènies en diferents
parts del traçat.

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
Trobada de Puntaires a la rambla del Raval
Coincidint amb la Fira de Sant Ponç es va celebrar a
la rambla del Raval la 8a Trobada de Puntaires, orga-
nitzada pel Taller-escola Vol i Boixet amb l’objectiu
de donar a conèixer les petites associacions i entitats
que es dediquen a l’ensenyament de les puntes de
coixí, alhora que evitar la desaparició d’aquesta pràc-
tica artesana tan tradicional. Hi van participar 350
puntaires de tot Catalunya.

Festa Gòtica del carrer Llibreteria
L’Associació de veïns i comerciants del carrer Llibre-
teria va celebrar el passat 8 i 9 de maig una Festa Gò-
tica en la qual la baixada de la Llibreteria, la plaça de
l’Àngel, el carrer del Veguer i les places del Rei i Sant
Jaume es van omplir de parades de cistellers, cera-
mistes, escrivans i bufadors de vidres, entre altres
oficis que han quedat oblidats i que s’han volgut re-
cordar. També va haver-hi tallers i parades de pro-
ductes alimentaris artesans.

Prop de 100 parades a la Fira de Sant Ponç
Un total de 92 parades de mel, melmelades, fruites
confitades i plantes remeieres van participar en l’e-
dició d’enguany de la Fira de Sant Ponç, el passat
11 de maig, que, com sempre, es va instal·lar al ca-
rrer Hospital i carrers transversals. Aquest costum
es va iniciar fa molts segles, quan els herbolaris
portaven a la primavera remeis per als malalts. Es
va cristianitzar al segle XVI i es va fer coincidir
amb el dia de sant Ponç.

La Biblioteca de Sant Pau tanca per obres
La Biblioteca de Sant Pau i Santa Creu romandrà tan-
cada fins a final d’any a causa de les obres de millora
que s’hi duen a terme, entre les quals hi ha la
instal·lació del sistema d’aire condicionat. Mentres-
tant, els usuaris podran utilitzar les biblioteques més
properes, que són la Francesca Bonnemaison, Barce-
loneta-La Fraternitat i Sant Antoni-Joan Oliver.

David Sabaté

El Districte de Ciutat Vella,
conjuntament amb la

Guàrdia Urbana, va precintar
el passat mes de maig un
apartament turístic que no te-
nia la llicència necessària per
operar com a tal. El moviment
dels seus llogaters il·legals
provocava molèsties als veïns
de l’edifici, els quals van fer
arribar les seves queixes al
Districte, que, d’acord amb el
protocol establert a la mesura
de govern que regula l’ús tu-
rístic d’habitatges, va iniciar
l’expedient administratiu cor-
responent al mes de juliol del
2008. En aquest sentit, s’ha
comprovat, mitjançant ins-
peccions, si l’apartament era o

no legal; tot seguit s’han fet
les comunicacions pertinents
al seu operador; se li ha fet
arribar l’ordre de cessament, i,
donat que no l’ha respectada,
ja que s’ha detectat que el pis

continuava oferint la seva ac-
tivitat a través d’Internet, s’ha
procedit al precintament de
l’apartament. D’altra banda, el
Districte ha iniciat la retirada
de les llicències que no com-

pleixen les condicions esta-
blertes. Així s’ha retirat la
llicència atorgada prèviament
a un habitatge d’ús turístic, a
causa de l’incompliment de
dues de les condicions esta-
blertes per poder exercir
aquesta activitat, com són:
d’una banda, acreditar la co-
municació de l’exercici de l’ac-
tivitat als veïns de la comuni-
tat, i, per altra, facilitar un
número de telèfon on es pu-
gui atendre de manera perma-
nent qualsevol incidència.
L’habitatge comptava amb la
llicència corresponent des del
30 de juny de 2008 i disposa-
va d’un termini de sis mesos
per acreditar el compliment
de les condicions, cosa que no
ha fet. La llicència resta sense
efectes des del passat 30 d’a-
bril. L’aprovació de la mesura
de govern corresponent, el 18
d’abril de 2008, ha motivat
des d’aleshores el cessament
voluntari de 154 pisos d’ús tu-
rístic que operaven de manera
il·legal. En només tres casos
ha estat necessari arribar al
precintament.

Els veïns ja fan ús del carrer del Rec amb les reformes que volien
Redacció

El nou carrer del Rec ja
està plenament integrat a

la vida veïnal del barri de
Sant Pere, Santa Caterina i la
Ribera. Les obres de reforma,
fetes entre el passeig del Born
i el carrer Princesa, acabades
fa unes setmanes, van co-
mençar a petició i amb el
consens dels veïns, ja que el
procés d’intervenció es va ini-
ciar arran de la demanda de
la Plataforma de la Ribera de

buscar una solució per a les
males olors que desprenia
l’antic rec comtal. Els veïns
també volien un carrer amb
un sol nivell de paviment,
transformació que l’Ajunta-
ment havia d’acordar amb
ells i amb els botiguers, per-
què el canvi provocava la pèr-
dua d’aparcament.
Les obres realitzades en
aquesta via han inclòs, a ban-
da de la reposició de les cana-
litzacions del clavegueram, de

les reixes i tapes, la transfor-
mació de la calçada en un es-
pai de plataforma única; la
plantació de nou arbrat, la re-
novació de l’enllumenat i la
instal·lació de nou mobiliari
urbà i de pilones. La platafor-
ma única s’ha estès també al
tram entre Rec i Comerç.
Aquesta actuació s’ha portat
a terme amb el propòsit de
mantenir l’estructura i el
traçat dels carrers del barri de
Ribera.

La reforma s’ha fet entre el passeig del Born i el carrer Princesa.

El Districte ha
precintat un
apartament turístic
que operava de
forma il·legal a la
Rambla i ha retirat
la primera llicència
per incompliment
de les condicions a
un habitatge del
carrer Hospital

Façana de l’edifici on es troba l’apartament turístic il·legal.

Des d’abril de
2008,154 pisos han
cessat de forma
voluntària la seva
activitat il·legal

PROFE S S IONAL I T ZAR E L S ECTORA
La mesura de govern per a la regulació de l’ús turístic
d’habitatges,en vigor des d’abril del 2008,estableix una
sèrie de condicions bàsiques per a qualsevol pis que es
vulgui llogar amb aquesta finalitat. L’objectiu és regular
i professionalitzar el sector, afavorir la convivència d’u-
sos i evitar molèsties als residents. La col·laboració dels
veïns, que participen en comissions de seguiment amb
la Guàrdia Urbana, és fonamental.

Precintat un apartament turístic
il·legal i retirada una llicència
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L’any vinent en farà vint que la Yolanda Ar-tero porta la bugaderia-tintoreria del
carrer del Carme, a tocar de la plaça Pedró. L’es-
tabliment, però, va obrir el 1960, una època en
què al barri gairebé no hi havia rentadores i
molta gent rentava la roba en un safareig que hi
havia darrere de la capella de Sant Llàtzer. Els
temps han canviat, però la bugaderia de la Yo-
landa continua fent un gran servei a molts
clients, tant del barri com de fora, i a moltes
empreses, com restaurants i hotels, entre d’al-

tres. La bugaderia-tintoreria Yolanda viu per al
barri i arriba a les llars amb el seu servei a domi-
cili. La consciència mediambiental és també
present en el seu negoci, ja que cada cop dóna
més protagonisme als tractaments aquosos,
com el wet cleaning, i d’altres alternatius als dis-
solvents. Per a la Yolanda un comerciant és un
empresari, i aquesta mentalitat obre moltes
possibilitats.
Bugaderia-Tintoreria Yolanda
C. Carme, 114 / Telèfon: 93 329 43 68

E L T A U L E L L

La bugaderia que arriba a les nostres llars

A la bugaderia ofereixen servei a empreses i particulars.

Joan Anton Font

B A R R I S

Daniel Venteo

Les intervencions de trans-
formació d’aquests espais

han girat al voltant de l’espai
del Pou de la Figuera, el qual
ara disposa d’una nova urba-
nització que ha estat realitza-
da amb el consens dels veïns,
els comerciants i les entitats
dels entorns mitjançant un
procés de participació ciuta-
dana que es va dur a terme al
final del 2005. A tots dos ex-
trems de l’espai públic de Pou
de la Figuera, s’hi han creat
nous equipaments públics de
servei per al barri. A Sant
Pere més Baix, 74, s’hi ha
construït un edifici de dimen-
sions reduïdes destinat a do-
nar suport a les activitats que
es realitzin al nou espai públic

del seu entorn. I, al carrer
dels Carders, 33-37, s’hi ha
rehabilitat un edific històric
per centralitzar els programes

de dinamització social del ba-
rri. Aquest immoble es troba
a tocar d’apartaments per a
joves situat al costat.
Pel que fa als equipaments,
també cal destacar l’arranja-
ment de l’antic edifici de la
Penya Cultural Barcelonesa si-

tuat a Sant Pere més Baix, 55
–que acollirà espais com un
centre de formació per a
adults, casal de joves i escola
bressol–, la fase final d’ade-
quació del centre cívic Con-
vent de Sant Agustí i l’obten-
ció de sòl per a la construcció
d’una residència assistida per
a gent gran, que es farà al car-
rer Mestres Casals i Marto-
rell, 2-16, i al número 7 del
carrer de l’Arc de Sant Cristò-
fol. Un altre àmbit destacat
ha estat la rehabilitació d’edi-
ficis, amb recursos comple-
mentaris als ajuts ja esta-
blerts per l’Oficina de
Rehabilitació de Ciutat Vella.
A més també s’ha intervingut
en diversos espais de petites
dimensions dels barris, amb
enjardinaments, increment
de l’enllumenat i remarcant
elements d’interès amb l’ob-
jectiu de millorar la qualitat
del seu espai públic.

En aquests espais,
s’hi han invertit
14,6milions d’euros,
aportats per
l’Ajuntament i la
Generalitat

Arriba a la seva fi el projecte d’intervenció
integral a Sant Pere i Santa Caterina emmar-
cat en els ajuts econòmics de la Llei de Barris

El Pou de la Figuera, que s’ha reurbanitzat i acull nous equipaments públics.

Balanç de la Llei de Barris
a Santa Caterina i Sant Pere

Xxxxx

S E R V E I P Ú B L I C

Daniel Romaní
S'apropa la revetlla de Sant Joan. Un dels protago-
nistes d'aquesta festa popular que té lloc el 23 de
juny és, sens dubte, el foc. Per gaudir-ne amb segu-
retat, cal extremar les precaucions. Tot seguit recor-
dem una sèrie de consells.
Quant als petards, no us heu de guardar cap article
pirotècnic a les butxaques (una encesa fortuïta po-
dria provocar lesions fins i tot greus); no heu de
llançar cap petard contra les persones o els animals;
mai no heu de posar la cara davant de cap article pi-
rotècnic encès, ja que es poden produir cremades o
lesions oculars; és prohibit disparar coets, engegar
globus o qualsevol altre artefacte que contingui foc
a una distància inferior a 500 metres de les zones
boscoses. A la llar, heu de tancar les finestres i els
balcons per evitar que entri qualsevol coet perdut;
cal treure la roba estesa dels terrats i de les terras-
ses per evitar que les guspires d'algun coet provo-
quin un incendi; finalment, convé plegar els tendals
que hi hagi a les terrasses.
Pel que fa a les fogueres –cal tenir-ne autorització–,
s'han de situar a més de 15 metres de les façanes de
les cases i dels cotxes aparcats i mai sota línies elèc-
triques o telefòniques.
Si es fa una foguera al carrer, cal assegurar que hi
hagi un pas suficient per als vehicles d'emergèn-
cies (a més, per tal de no malmetre el paviment,
s'ha de col·locar un gruix suficient de terra o de so-
rra); no s'ha d'utilitzar mai cap tipus d'accelerant
per encendre les fogueres, ja que la deflagració que
es provocaria podria calar foc als vestits o als ca-
bells de les persones properes; finalment, no s'han
de llançar a la foguera bidons, llaunes, esprais,
etc., ja que poden explotar.
Durant la nit de Sant Joan els bombers de Barce-
lona reforcen el seu servei. L'Ajuntament de Barcelo-
na comprova les mesures de seguretat per a la rea-
lització de fogueres autoritzades i supervisa els
punts de venda de pirotècnia. A més, s'extremen les
precaucions i es reforcen els recursos per a la vigilàn-
cia de Collserola i les zones properes a la muntanya.

Consells per a una
revetlla segura
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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

Espais Verds

El programa d'activitats del Centre de la
Platja, tot allò relacionat amb els parcs i
jardins de la ciutat, les àrees de jocs
infantils i fins i tota una agenda amb els
actes que tenen lloc a Barcelona sobre
medi ambient són només algunes de les
informacions que es poden trobar al web
d'Espais Verds. També hi ha informació
dels programes d’educació ambiental i
els cursos de jardineria i la localització
dels horts urbans en un plànol
www.bcn.cat/parcsijardins

I.de.a. Diagonal

Per crear la nova Diagonal s'ha obert un
procés participatiu en què tots els barce-
lonins i barcelonines podran expressar
com volen que sigui la seva Diagonal.
Per conèixer més a fons com és ara
aquesta via i com es desenvoluparà la
consulta, el web I.de.a. Diagonal divulga
tota mena d'informacions pràctiques.
http://www.bcn.cat/diagonal/

w

per MANEL

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

Pere S.Paredes

La Marató de Barcelona 2010
tornarà a reunir milers

d’atletes de tot el món, el proper
7 de març del 2010, en aquesta
prova de 42 quilòmetres que
transcorrerà pels principals car-
rers de la ciutat.
Aquesta edició serà més especial
encara pel fet que pocs mesos des-
prés, cap al final de juliol, Barcelo-

na serà també la seu del XX Cam-
pionat d’Europa d’Atletisme. Pere
Alcober, delegat d’Esports de l’A-
juntament de Barcelona, va asse-
gurar durant la presentació de la
pròxima edició de la Marató de
Barcelona: “la Marató és un signe
d’identitat de la ciutat, som una
ciutat molt esportiva i volem pro-
jectar aquesta imatge al món”.
Gràcies a l’èxit de l’edició d’aquest

any, on la prova es va convertir en
la més multitudinària de la histò-
ria, amb uns deu mil atletes parti-
cipants, l’organització espera al
2010 superar el rècord passat, i
anima de nou els milers de ciuta-
dans a participar-hi ja sigui com a
corredors o com a espectadors.

Més informació:
www.barcelonamarato.es

En marxa la Marató de Barcelona 2010

Pere S.Paredes

El centenari Club Natació Barcelo-
na (CNB), situat al passeig Joan

de Borbó, és un referent en el foment
de l’esport, no només a Ciutat Vella,
sinó a Barcelona i a Catalunya. “Una
de les nostres tasques és promocio-
nar sempre la diversitat de les pràcti-
ques esportives”, diuen els seus res-
ponsables. Des del 1907, any de la
fundació, la seva història ha anat
creixent, igual que els seus èxits es-
portius a tots els nivells i categories
en disciplines com la natació, el wa-
terpolo i la vela, entre d’altres.
Un dels principis del CNB és que els
seus socis gaudeixin de tots els avan-
tatges que reporta la pràctica de l’es-
port a l’aire lliure i, sobretot, a la vora
del mar. “Durant els cent anys
d’història esportiva i social del Club
Natació Barcelona, la nostra ciutat
ha viscut un canvi constant i real-
ment positiu. En aquesta línia –con-

tinuen els seus responsables– veiem
el canvi que fa Barcelona que, més
que mai, ha apostat ben fort per por-
tar el ciutadà davant del mar, alhora
que s'ha dignificat una zona molt de-
gradada de la ciutat”.
Per això el club veu de molt bon ull la
reordenació que s’està fent a la zona
marítima on està situat. Els seus res-
ponsables estan segurs que la reorde-
nació del nou passeig i la platja de la
Barceloneta aproparà més les
instal·lacions a altres barris de la ciu-
tat. Actualment, el Club Natació Bar-
celona, amb 8.200 socis, ofereix
24.000 metres quadrats d’instal·la-

cions, on es pot trobar, per exemple,
quatre piscines, una de 50 metres i
coberta, una d’aigua salada, exterior i
amb reciclatge diari d’aigua del mar,
una de 25metres amb coberta retràc-

til i una altra per a nadons.
A tot això, s’hi ha d’afegir els 200me-
tres lineals de platja pròpia, un pa-
nyol de vela, les pistes de pàdel a la
platja, el frontons de cara al mar, la
pista poliesportiva exterior i els
camps de ta-ka-tà. També compta
amb una sala de fitness de 700 me-
tres quadrats, altres sales polivalents
i les pistes esquaix.

Més informació:
ClubNatació Barcelona
Passeig de Joan Borbó, 93
Telèfon: 93 221 46 00
www.cnb.es
Correu electrònic: cnb@cnb.es

El Club Natació
Barcelona, amb 24.000
metres quadrats,
quedarà més a prop
dels ciutadans de Ciutat
Vella i de la ciutat de
Barcelona

Una de les tasques del
club és promocionar
la diversitat de les
pràctiques esportives

El club va néixer l’any 1907.

Club Natació Barcelona, entitat
centenària referent en esport
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No és estrany que l’escola Cintra hagi
estat proposada per a la Medalla d’Ho-
nor de la Ciutat, que es lliurarà la prope-
ra tardor, i que abans se l’hagi premiat
amb altres distincions. I és que la feina
d’educar 50 nens i nenes durant quatre
anys perquè passin de l’absentisme es-
colar a la inserció laboral és una tasca
dura que es du a terme mitjançant un
mètode que combina educació huma-
nística, tallers pràctics d’oficis i segui-
ment psicològic de cada alumne.
Com es va decidir a crear l’escola
Cintra?
Va néixer perquè un grup de religiosos i
religioses que treballàvem al barri del
Raval a diferents institucions vam veu-
re que durant l’horari escolar hi havia
nois i noies al carrer, que no anaven a
classe. Aleshores ens vam dir: aquests
“nanos” que a l’institut no funcionen, ni
deixen funcionar, i a més no van a clas-
se, també tenen dret a aprendre i a es-
tar en un lloc. Doncs, per què no donar
resposta a aquesta necessitat?

I així va néixer Cintra, una expe-
riència única a Barcelona. Per
què no s’exporta també a altres
districtes?
Nosaltres estem molt disposats a po-
sar-hi tota la nostra experiència i el
nostre capital humà, però sempre
que l’Administració ens posi la infra-
estructura.
Quin és el perfil dels nois i com
arriben a l’escola?
Són nois i noies que presenten un
forts nivells de fracàs i absentisme es-
colar, conseqüència de l’abandó i la
manca de seguiment dels seus pares.
Sovint formen part de famílies mono-
parentals, o de vegades fins i tot els
cuiden els avis. Ens els deriven la ma-
joria de les escoles i instituts públics.
Quan detecten que un noi fracassa,
no va a classe i no saben què fer amb
ell, contacten amb els Equips d’Aten-
ció Pedagògica del Departament d’E-
ducació i, si creuen que té el nostre
perfil, doncs ens el porten.
Pel fet de provenir d’entorns
més difícils que els de la resta de
nois, requereixen més atenció?
Sí, i més personalitzada. Aquí tenim
un tutor per a cada sis alumnes, que

els fa el seguiment durant moltes ho-
res, on es treballa el procés escolar i
el no tan escolar de cada noi i noia.
Mitjançant les tutories, intentem
que puguin treure el millor que tenen
dins. Moltes vegades se solen mani-
festar durs i agressius pel seu entorn
al carrer, però tots tenen uns senti-
ments amagats que intentem que
treguin de dins.

Per què “Cintra”?
Cintra són les bastides de fusta que
aguanten els arcs mentre es construei-
xen. Un cop ja s’ha consolidat el ci-
ment de l’arc, es treu la cintra. Nosal-
tres pretenem durant quatre anys ser
aquesta bastida que ajudi cada adoles-
cent que tenim aquí a formar la seva
persona. Però ells l’han de fer. Posem

els mitjans, les persones, les tutories
personalitzades perquè cada noi es
pugui construir. Cada any, a final de
curs dels més grans, fem un sopar i els
dic: “Avui, la cintra la traiem i quedeu
només vosaltres en el món de la inser-
ció laboral”. Nosaltres continuarem
estant amb ells com a referència.
Deu ser molt dur, però alhora
molt gratificant...
Sí, un 75 per cent d’ells acaba treba-
llant, quan en condicions normals, si
haguessin seguit el seu camí, potser
no haurien fet res mai. Els trenquem
la roda de l’entorn on neixen. Però de
vegades veus coses molt dures, com
nois en situació de desemparament
total. Sobretot entre les noies, que
acostumen a tenir moltes més dificul-
tats, com embarassos massa prema-
turs...
I en aquests anys hi ha hagut mi-
llores en l’educació al Raval?
Sí. A mi em sembla que al Raval es tre-
balla molt bé en l’àmbit educatiu. Però
encara queda feina per fer. És una rea-
litat, més que escolar, de carrer, social.
¡Tant de bo nosaltres haguéssim de
tancar perquè no tenim nois! Això se-
ria el nostre somni.

E N T R E V I S T A Joan Lluís Casanovas, director de l’escola Cintra

Joan Lluís Casanovas, a l’escola Cintra, al carrer de l’Aurora.

Per amor a l’educació i al proïsme, Joan Lluís

Casanovas dirigeix des de fa més de catorze

anys l’escola Cintra, que treballa amb nens

d’entre 12 i 16 anys de Ciutat Vella, que

presenten un alt grau d’absentisme

escolar, i intenta inserir-los al món laboral

“Tant de bo
nosaltres haguéssim
de tancar perquè

no tenim nois. Això seria
el nostre somni!”

“Al Raval es
treballa molt bé
en l’àmbit educatiu”

Jordi
Miró


