
Veïns, associacions i col·lectius
del districte de Ciutat Vella han
participat activament en la recent
4a edició del festival d’arquitectu-
ra eme3. Una cita que ha propi-
ciat la reflexió sobre la situació de
col·lapse que es viu a les grans
ciutats modernes i sobre com cor-
regir aquesta tendència. La pro-
gramació de l ’eme3 ha inclòs
conferències, instal·lacions, pro-
jeccions i debats, entre altres ac-
tivitats,  a més de nombrosos
projectes urbanístics a escala
real, que s’han desenvolupat a di-
versos punts del Raval suscepti-
bles de millora. Eme3 s’ha cele-
brat els dies 19, 20 i 21 de març
al  CCCB, el  MACBA i  el  FAD,
principal impulsor del festival.   

Veïns i associacions repensen
l’espai urbà del Raval 

Un programa d’actuacions
millorarà l’ús de l’espai públic

URBANISME

Es faran actuacions
d’urbanisme preventiu
a 8 punts del districte

BICICLETES

Més intervencions per
descongestionar els 
pàrquings de bicicletes

ACCESSIBILITAT

Campanya per
millorar l’accés a les
voreres i els carrers

Pàg. 3

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Carlos Macián 
Un dels protagonistes
del documental
“Ciutat Vella CB”

“El documental ha
servit per reflexionar
sobre les coses
importants de la vida”

PLE DEL DISTRICTE Pàg. 4

El Pla estratègic
de turisme crearà
una comissió sobre
Ciutat de Vella

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Rècord històric
a la Marató de
Barcelona amb
9.702 participants

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Període d’inscripció
per a les activitats
d’estiu

E N T I TAT S Pàg. 6

Centro Aragonés
de Barcelona 
Celebra el seu centenari 
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La plaça dels Àngels ha estat un dels escenaris del festival d’arquitectura.
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Dissabte 18 i diumenge 19 d’abril
Fira de la Terra
Tot el dia. Parc de la Ciutadella i pg. Lluís Companys
Artesans (de l’alimentació natural, de la roba i de diver-
sos oficis), ONG (ecologistes, de protecció de la natura i
dels animals, de les energies netes i renovables, de soli-
daritat, de creixement personal, de teràpies naturals,
etc.) i professionals de les energies renovables.

Dissabte 18 d’abril
Embarca’t. Concurs de poemes del mar
A partir de les 11 h. Centre de la Platja 
(als porxos de la platja de la Barceloneta)
Cinc paraules per crear un poema inspirat en el mar i
cinc hores per lliurar-lo.

Diumenge 26 d’abril
Mercat d’intercanvi de punts de llibre
Matí. Museu Frederic Marès (pl. Sant Iu, 5-6)
Organitza l’associació El Troc (www.eltroc.enti-
tatsbcn.com).

27 d’abril, 4, 11 i 18 de maig
La cultura de la crisi
A les 19.30 h. CCCB (Montalegre, 5)
Debats entorn de la cultura que ha dut a l’actual crisi
econòmica i quins seran els valors i referents culturals
resultants.

Dijous 23 d’abril
Ballem?
A les 20 h. Conservatori Municipal de Música (Bruc, 110)
Obres de Brahms, Txaikowski, Piazzola i Boliart.

Diumenge 3 de maig
Heures Lointaines (concert de carrilló)
A les 12 h. Pati dels Tarongers i Galeria Gòtica 
del Palau de la Generalitat (pl. Sant Jaume)
Obres de Timmermans, D’Hollander, G.C White i Paulet.

Dijous 16 d’abril
La modelo clowntrapublicitaria
A les 22 h. Almazen (Guifré, 9)
Espectacle de clown a càrrec de la pallassa del País Basc
Virginia Imaz.
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Dimarts 14 d’abril
Oriol el Camperol
A les 18 h. B. Sant Pau-Santa Creu (Hospital, 56)
Narració tradicional dels Països Catalans. Cicle Sac de
Rondalles.

Dimecres 15 d’abril
La capsa de les llavors
A les 18 h. B. Barceloneta (Conreria, 1-3)
Cicle Petit Format.

Dissabte 18 i 19 d’abril
Món Llibre
D’11 a 19.30 h. Plaça de Joan Corominas
Festa del llibre per a nens i nenes fins a 12 anys.

Dijous 23 d’abril
Descobrint la lectura
A les 18 h. Bibl. Bonnemaison (Sant Pere més Baix, 7)
Cicle petit format.

Fins al 26 d’abril
El follet i el sabater
Consulteu horaris. Teatre del Raval (Sant Antoni Abat, 12)
Un arbre, un mussol i un follet han de lluitar per acon-
seguir que les màquines contaminants no malmetin el
seu bosc.

Fins al 30 d’abril
Qui embruta el mar?
El Centre de la Platja (als porxos de la platja 
de la Barceloneta)
Exposició de conscienciació mediambiental cedida per
l’Agència Catalana de l’Aigua.

Fins a l’1 de juny
Bamako. Trobada africana de fotografia
CCCB (Montalegre, 5)
Mostra internacional amb gairebé 150 fotografies de-
dicades a la urbanitat entesa com a xarxa de relacions.
La mostra inclou un homenatge al desaparegut Serge
Jongué i una altra al creador Samuel Fosso.

Fins al 14 de juny
Josep Mompou
La Pedrera (Provença, 265)
Selecció de més d’un centenar de peces que ofereixen
una panoràmica de l’artista català, que va començar amb
el noucentisme i va derivar cap a un art postfauvista.
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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 popular 93 268 01 07
Francesca Bonnemaison
Sant Pere Més Baix, 7.
Biblioteca popular 93 302 53 48
Sant Pau i Santa Creu
Hospital, 56.
Biblioteca popular 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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Felicia Esquinas

Les petites accions poden
tenir efectes a gran escala.

És el que passa amb l’urbanis-
me preventiu. Per aquest
nom es coneixen les opera-
cions puntuals de disseny ur-
banístic que es fan a un espai
públic per millorar tant l’espai
físic com el seu ús. Poden

consistir en la instal·lació
d’un determinat mobiliari
urbà o la dignificació d’un es-
pai arraconat. I milloren la
vida dels veïns i també la con-
vivència en aquests espais. 
A partir d’abril, l’Ajuntament
inicia un programa d’urbanis-
me preventiu a vuit punts de
Ciutat Vella. Són llocs on s’ha

detectat una necessitat de mi-
llora, de vegades gràcies a les
demandes dels veïns. La in-
versió serà d’un milió i mig
d’euros, provinents del Fons
Estatal d’Inversió Local. 
Entre les vuit intervencions
urbanístiques, hi figura la que
es farà a la plaça Salvador Se-
guí, on se substituirà el sorral

dels jocs infantils per pavi-
ment de cautxú per facilitar la
neteja i se n’ajustarà el perí-
metre per millorar la circula-
ció. Al carrer Allada Vermell
es traslladarà la zona de jocs
infantils a prop del carrer
Carders, operació que allibe-
rarà l’espai central per a l’ús
ciutadà (fires, activitats al car-
rer...). 
Una tercera millora serà la
connexió entre les places
Joan Coromines i les Carame-
lles, situades a banda i banda
de la plaça dels Àngels. A la
plaça Joan Coromines, s’hi
ampliarà l’accés des del MAC-
BA i a la banda de Caramelles
s’instal·larà paviment de fusta
i una rampa al nivell de la
plaça dels Àngels. A Carame-
lles també es canviaran de
lloc els jocs infantils i les pis-
tes de petanca. 
Altres actuacions consistiran
en l’obertura d’una entrada
directa als jardins De Puig pel

carrer Aroles i la modificació
de la balustrada del passeig
Lluís Companys per afavorir
l’accés al carrer Rec Comtal
com a entrada al barri de Sant
Pere. També s’arranjarà el car-
rer Tripó i es milloraran el
carrer Rivadeneyra i la plaça
Poeta Boscà. 

Aquestes intervencions for-
men part d’un projecte més
ampli que reordenarà i re-
equilibrarà els usos de l’espai
públic a Ciutat Vella, i del
qual també formen part les
actuacions que s’estan fent
per descongestionar els apar-
caments de bicicletes i una
campanya per millorar l’acces-
sibilitat a les voreres, totes
dues en marxa.
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Àrea de jocs infantils al carrer Allada Vermell.

A partir d’aquest mes comencen

vuit actuacions amb l’objectiu de

millorar l’espai públic a Ciutat

Vella. Se sumen a les actuacions

en aparcaments de bicicletes 

i a la campanya de millora de

l’accessibilitat als carrers 

S’obrirà una
entrada directa 
als jardins De Puig
pel carrer Arola

Petites operacions d’urbanisme
reordenaran l´ús de l’espai públic

C IU TA DA N S OPINE N

M. Àngels Zafón
Administrativa 

No ho sabia, però em
sembla bé que s’inver-
teixi en la millora de
l’espai públic, sobretot
les zones de jocs per a
nens és important,
perquè gairebé no
tenen on jugar. 

Quim Falo
Estudiant 

No n’estava informat,
però trobo que està
molt bé que es vagi
renovant el barri i que
posin noves zones de
joc, perquè a vegades
queden curtes.

Livia Barbón
Terapeuta 

Si mejoran la plaza
poniendo cualquier cosa
antes que el cemento
me parece bien, porque
últimamente las plazas
son demasiado duras,
con muy poca vegeta-
ción, y esto no deja res-
pirar a la ciudad. 

Fernando
Colmedillas
Jubilat

Sí que lo sé y me parece
muy bien. Se necesitan
espacios que podamos
utilizar todos. Aunque
habría que controlar que
la gente no lo estropee
en dos días.

Gemma Ceca
Administrativa 

Tot el que és millorar el
barri és important. Ara
sembla que s’està arre-
glant tot una mica,
encara que en la situa-
ció en què estem és
molt més complicat.

Miquel Àngel E. 
Professor de català 

Jo sóc del barri de tota
la vida i trobo que
actualment és difícil de
viure-hi, perquè gairebé
ets sents de fora. Per
això és important millo-
rar els espais i invertir
en infraestructures, per
poder gaudir-ne tots.

S a p  q u e  h i  h a  u n  p l a  d e l  D i s t r i c t e  p e r  m i l l o r a r  l ’ ú s  d e  l ’ e s p a i  p ú b l i c ?

P À R Q U I N G S  D E  B I C I C L E T E S  I  V O R E R E S  A C C E S S I B L E SA
La Guàrdia Urbana ha intensificat les actuacions per retirar bicicletes abandonades de les

268 estacions d’aparcament de bicicletes del districte. L’objectiu és descongestionar

aquestes estacions de vehicles abandonats o de restes de bicicletes considerades residus

que impedeixen l’aparcament a l’usuari. La campanya per millorar l’accessibilitat al carrer

té com a objectiu netejar les voreres d’obstacles que dificulten el pas,especialment als ciu-

tadans amb discapacitat o mobilitat reduïda.
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P L E  D E L  D I S T R I C T E

Redacció

El Pla d’Actuació Munici-
pal 2008-2011 preveu

l’elaboració d’un pla estratè-
gic de turisme, concertat
amb els sectors implicats,
que abordi la necessitat de
planificació de la capacitat
d’acollida de turistes i que
garanteixi la qualitat i sos-
tenibilitat del sector.
Aquest pla, que es troba en
una primera fase de diag-
nosi i estratègia, té com un
dels seus objectius princi-
pals promoure un model de
turisme que potenciï l’equi-
libri entre residents i turis-
tes tot preservant els valors
identitaris de la ciutat. 
La importància que té el
sector i les seves repercus-

sions a Ciutat Vella fa que
el Districte sigui un eix
vertebrador de  la configu-
ració del propi pla estratè-
gic. A tal efecte, es crearà

una comissió territorial i
representativa de Ciutat
Vella. Aquesta comissió
serà de caràcter permanent
i abordarà els diferents te-
mes que tenen efectes en
el territori de manera mo-
nogràfica. La seva compo-

sició ha de representar di-
ferents agents implicats:
Districte (polítics i tèc-
nics), veïns, agents econò-
mics (comerç, restauració,
sector turístic etc.) i repre-
sentants de l’Oficina del
pla estratègic. Al Consell
Plenari del passat 3 de
març també es va aprovar,
amb l’abstenció de CiU, la
proposta de nomenament
de les entitats veïnals que
han de formar part de la
Comissió de Seguiment i
Avaluació del Projecte d’In-
ter venció Integral de la
Barceloneta. Així mateix,
es va presentar un informe
de les actuacions de millora
de l’espai públic, entre les
quals l’urbanisme preven-
tiu és el gran protagonista
(vegeu pàgina 3). La sessió
es va acabar amb la decla-
ració institucional en su-
port de la cultura popular i
tradicional catalana que fa
ús del foc i la pirotècnia.

Un moment del Ple del dia 3 de març.

Es va llegir
una declaració
en suport  de la
cultura popular
que fa ús del foc

El Ple del Districte va informar sobre la

creació d’una comissió territorial i

representativa de Ciutat Vella, de caràcter

permanent, que tractarà els diferents

temes que afecten en el territori 

El Pla estratègic de turisme crearà
una comissió sobre Ciutat de Vella

Imatge del primitiu tramvia de vapor de Barcelona–Sant
Andreu. (Foto: Arxiu JMC)

Carretera de Ribes (II)
El trànsit comercial de traginers i carruatges per l’antiga
carretera de Ribes, va ser prou important des del segle XIX.
Hi ha constància de les galeres –carros grossos de quatre
rodes i coberta– que, dos cops per setmana, sortien des de
l’hostal de Montserrat del carrer dels Assaonadors en di-
recció a Vic. El 1854 es va implantar l’òmnibus a Sant An-
dreu de Palomar, i el 1860 va entrar en servei la popular di-
ligència del Clot, que tenia un horari programat de sortides
cada mitja hora, per bé que no sortia fins que el vehicle era
ple. Aquesta ruta es perllongava moltes vegades fins a les
poblacions veïnes de la Sagrera i Sant Andreu de Palomar i
va estar activa fins al 1890.
Hi va haver traginers que anaven dues vegades per setma-
na a Vic i un cop per setmana a Puigcerdà; sortien de l’hos-
tal del Vallès, situat a Sant Agustí Vell. I de l’hostal del Pilar,
prop de carrer del Rec, sortien carruatges en direcció a la
Cerdanya un cop per setmana. De davant de l’edifici de la
Seca, sortia un traginer dos cops per setmana, cap a Vic i
Folgueroles. De l’hostal de Puigcerdà, que es trobava a l’Arc
del Sant Crist de la Tapineria, en sortien carruatges també
en direcció a la Cerdanya, i des de l’hostal de Vic, al carrer
Carders, sortien els que cobrien el trajecte fins a Vic.
Però el transport que realment va revolucionar aquesta via
fou el tramvia de vapor que va unir Barcelona amb Sant
Andreu de Palomar. Inaugurat el 20 de desembre de 1877,
el seu horari era de dos quarts de cinc del matí fins a dos
quarts de nou del vespre, i la seva freqüència de pas s’esta-
blia en 24 minuts en els trajectes Barcelona–Sant Andreu,
Barcelona–Clot i Sant Andreu–Clot.

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 TÒR IC



CIUTAT VELLA 5Abril 2009

N O T Í C I E Sf
Jornades al Pou de la Figuera
El cap de setmana del 21 i 22 de març es va celebrar a
la plaça del Pou de la Figuera “Tot al Pou”, les jornades
socioculturals organitzades per la xarxa d'entitats i
grups d'usuaris de l'equipament de barri que tenen
com a objectiu obrir a tot al veïnat les activitats que
s’hi realitzen. Durant les dues jornades va haver-hi
una mostra d’entitats, grups i col·lectius, tallers, con-
certs i exposicions d’artistes del barri.

15è aniversari de la Fundació Comtal 
La Fundació Comtal està d’aniversari, el 15è. Amb
aquest motiu ha programat un seguit d’activitats. La
commemoració es va iniciar el passat dia 19, al Museu
Picasso, amb un acte institucional durant el qual es va
inaugurar l’exposició fotogràfica “Vides”. La Fundació
Comtal treballa al barri de Sant Pere, Santa Caterina i
la Ribera per a la integració de nens, joves i adults que
es troben en situació de risc d’exclusió social. 

El veïnat rep informació del Born 
Els veïns de la Ribera van ser convocats a una sessió
informativa on se’ls va explicar l’estat de les obres
del futur centre cultural del Born. En aquesta tro-
bada també es va acordar la creació d’una comissió
de seguiment de les obres i es va anunciar la finalit-
zació de les obres de l’edifici annex al centre cultu-
ral, al carrer Comercial, 5, que acollirà el Servei
d’Arqueologia i el centre de documentació històrica
del Museu d’Història de Barcelona. 

Presentada la Xarxa de Coordinació 0-18
La Xarxa de Coordinació 0-18 dels barris de Sant Pere,
Santa Caterina i la Ribera i del Gòtic ha estat presenta-
da a les famílies dels infants que han de matricular-se
a P3, Primària i ESO. La Xarxa ha estat reconeguda
amb el Premi Catalunya d’Educació 2008, que atorga
la Generalitat en la categoria d’institucions que han
contribuït a construir una escola de qualitat.

David Sabaté

La 4a edició del festival
d’arquitectura eme3 ha

reunit el passat mes de març
al CCCB, el MACBA i el FAD
pensadors, artistes, estu-
diants i professionals. En la
seva missió d’experimentar i
debatre al voltant de la situa-
ció de col·lapse que viuen les
ciutats modernes, hi han tin-
gut molt a dir els veïns i veï-
nes del districte, com ha que-
dat palès en la secció
Simulacre del festival, una sè-
rie de projectes d’intervenció
urbana al barri del Raval en-
carregats pel Districte i que,
segons la regidora de Ciutat
Vella, Itziar González, apos-
ten “per obrir vies de diàleg
amb els ciutadans, que són
els autèntics propietaris de
l’espai públic”. Els projectes, a
escala real i elaborats per di-
ferents equips d’arquitectes,
han volgut aportar alternati-
ves per a la millora urbana de
diversos punts del barri. Així,
a l’eix format per la plaça Co-
romines, la plaça dels Àngels
i la plaça Caramelles, el pro-
jecte de XIA (Xavier Codina i
Arola Balanzó) ha combinat

murs de palets i l’obertura de
portes per potenciar el recor-
regut dels vianants entre
aquestes places. Una altra de
les iniciatives més singulars,
oberta als veïns, les associa-
cions i els col·lectius del bar-
ri, ha estat la de Basurama, a
la plaça dels Àngels, consis-
tent en la trasformació de
mobiliari en objectes mòbils,

com un balancí bicèfal o una
cadira amb rodes feta a partir
d’un carret de la compra, que
s’han repartit en un simula-
cre de subhasta l’últim dia del
festival. També s’ha rodat i
projectat el documental Ay,
Caramelles! a la plaça Carame-
lles, en un projecte de Fake

Industries (Urtzi Grau i Cris-
tina Goberna), el qual refle-
xiona sobre l’accés restringit
a la plaça, fet que l’anul·la
com a espai públic; el projecte
de CASA (Núria Salvadó i
David Tapias), amb petites
intervencions al passatge
Bernardí Martorell, ha qües-
tionat els límits entre espai
públic i privat, i la plaça Joan
Coromines, la plaça Pedró
(capella de Sant Llàtzer) i el
portal de Santa Madrona han
acollit el treball conjunt de
l’artista japonès Tadashi Ka-
wamata i els alumnes de la
Universitat Internacional de
Catalunya (UIC). També, s’ha
presentat la segona convo-
catòria 2009-2010 del con-
curs Racons Urbans, amb la
recollida, als carrers Malnom
i Picalquers, de les opinions i
els suggeriments dels veïns
sobre el conjunt urbà format
per a aquests dos carrers, en-
tre Riera Baixa, Carme, Roig i
Hospital.

Els veïns es bolquen amb el 
festival d’arquitectura eme3

Les dones es comprometen a caminar “Cap a la Igualtat”
Núria Mahamud 

“Dones de Ciutat Vella
cap a la igualtat” ha

estat el lema de la commemo-
ració al districte del 8 de
març, Dia Internacional de la
Dona. Aquesta celebració va
tenir com a acte central la
Trobada de Dones de Ciutat
Vella a la plaça Vicenç Marto-
rell el passat 5 de març, on es
va llegir un manifest de com-
promís a favor de la igualtat
plena de les dones i els homes

de Ciutat Vella. El text, con-
sensuat pel Consell de Dones
de Ciutat Vella, advoca per un
compromís real en “la millora
dels nostres barris, a partici-
par per tal que es tinguin en
compte les opinions de les
dones, a fer propostes i activi-
tats que potenciïn les seves
veus i que es tingui en comp-
te la diversitat de les dones
que arriben de diferents in-
drets”, explica Mercè López,
consellera de la Dona de Ciu-

tat Vella. En l’acte es va anun-
ciar la publicació del llibret La
Xarxa dels pensaments, que re-
cull les idees que els veïns i
veïnes del districte van ex-
pressar per escrit durant la
commemoració del Dia inter-
nacional contra la violència
de gènere el passat 25 de
novembre i que es poden
l leg ir  en for mat  dig i ta l
(http://w3.bcn.es/fitxers/c
iutatvella/xarxadepensa-
ments.352.pdf).

Trobada celebrada el passat 5 de març.

La secció Simulacre

ha presentat una

sèrie de projectes a

escala real, elaborats

per diferents

arquitectes, els

quals pretenen oferir

alternatives per

a la millora urbana

de diversos punts

del Raval 

Un dels espais de la secció Simulacre del festival eme3.

Veïns, associacions 
i col·lectius han
participat en
activitats a diferents
espais del districte
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Les endorfines són substàncies que genera
el nostre cos i que produeixen sensacions

de plaer i alegria. Quan entrem a Ndorfina, se-
gur que en segreguem força en veure l’ambient
colorista de l’espai i la creativitat dels articles
que hi trobem. El local té, a més, la singularitat
que una de les parets pertany a la muralla ro-
mana. La Laura Grau és dissenyadora i porta
aquest espai, on hi ha una gran varietat de
complements, moda i altres productes d’estil
alternatiu, per a gent que cerca un valor afegit:

roba extremada, complements fets amb mate-
rial reciclat, postals amb una visió diferent, ob-
jectes de regal peculiars... La Laura cerca l’ex-
clusivitat i valora el tracte personal amb els
clients. Ndorfina és un espai que convida a
deixar-se seduir per la creativitat dels joves
dissenyadors. Cada tres mesos un artista dife-
rent hi exposa les seves creacions. 

Ndorfina
Baixada  de Viladecols, 3 / Tel.: 93 319 01 82

E L  T A U L E L L

Moda i complements alternatius i creativitat sense fi

Un espai per a gent que cerca un valor afegit.

Joan Anton Font

E N T I T A T S

Dolors Roset

Al’acte, que va tenir lloc el
passat mes de març, van

assistir el president del Govern
d’Aragó, Marcel·lí Iglesias, el
conseller d’Agricultura de la
Generalitat de Catalunya, Joa-
quim Llena, el president de la
Diputació de Barcelona, Anto-
ni Fogué, el primer tinent
d’alcalde de l’Ajuntament de
Barcelona, Carles Martí, i el
president del Centro Aragonés,
Jacinto Bello, a més d’altres
personalitats culturals i políti-
ques. L’acte es va obrir amb un
concert de Carmen Paris, una
compositora i cantant que fu-
siona la jota aragonesa, el fla-
menc, la música andalusí, el

jazz i altres corrents musicals.
També es va projectar una fil-
mació que Carlos Saura va ela-
borar expressament per a l’Ex-
posició de Saragossa.

Des dels seus inicis, el Centro
Aragonés ha tingut un objectiu
clarament cultural. Era un
punt de trobada per a tertu-
lians aragonesos que, lluny
dels seus pobles d’origen, es
volien trobar amb altres
conterranis. S’hi oferien cursos

de formació per a adults, en
una època en què molts d’ells
s’havien hagut de posar a tre-
ballar sense acabar la formació
bàsica. Hi havia un orfeó,
grups de rondalles i s’hi feia te-
atre. També es va obrir una bi-
blioteca que, amb les adquisi-
cions i donacions, ara ja té
15.000 volums i està especia-
litzada en l’Aragó.
Ara el centre ofereix cursos de
jota, solfeig, rondalla, ara-
gonès, manualitats i costura,
per als socis i sòcies. Però les
altres activitats, com ara les
conferències, els concerts i les
presentacions de llibres, així
com la biblioteca, estan ober-
tes a tothom. En l’actualitat
compta amb 1.700 socis.
Més informació:
Centro Aragonés
C. Joaquín Costa, 68
Telèfon: 93 317 58 54

Des dels seus
inicis, el Centro ha
tingut un objectiu
clarament cultural

Fa cent anys que el Centro Aragonés va

obrir les seves portes a Barcelona, fet que

es va celebrar amb un acte al Teatre Goya

Foto de família de la celebració del centenari, entre els quals hi ha el president del Govern d’Aragó,
Marcel·lí Iglesias, i el primer tinent d’alcalde de Barcelona, Carles Martí.

El Centro Aragonés de Barcelona
celebra el seu centenari

S E R V E I  P Ú B L I C

Beatriu Sanchís

La campanya de vacances d'estiu és un programa
municipal que proposa cada any, als infants i als
adolescents d'entre 1 i 17 anys de Barcelona, una
oferta amplíssima i variada d'activitats educatives
i engrescadores per gaudir més plenament del pe-
ríode de vacances. Un gran  ventall de jocs per triar
per a diferents edats i en diferents entorns. La
data d'inici de les inscripcions serà a partir del dis-
sabte 9 de maig. S'ha de consultar, però, els hora-
ris, els dies i el procés d’inscripció que ha establert
cada entitat organitzadora, perquè no totes tenen
obert aquest dia i, a més, en alguns casos, es pot
realitzar un sorteig per a l’assignació de places. En
el cas dels Campus Olímpia, s'ha de prestar espe-
cial atenció al seu calendari i procediment específic
d'inscripció. La campanya la coordina l'Ajunta-
ment de Barcelona, que fa arribar les iniciatives de
les associacions i les organitzacions que treballen
en el sector del lleure educatiu, ja sigui des del ves-
sant  lúdic o esportiu, a la ciutat. Les entitats orga-
nitzadores són responsables del desenvolupament
de les activitats que s'ofereixen. 
Arran de la bona acollida que va tenir en l'edició de
l'any passat la modalitat de “bressols d'estiu”, en-
guany es consolida, s'amplia i es fa una aposta per
l'estimulació educativa des dels primers anys de
vida, a la vegada que s'avança en el suport a la con-
ciliació familiar en la mesura del possible. 
La campanya d'activitats de vacances d'estiu, a
més, facilita l'accés a tots els infants i adolescents
de la ciutat gràcies al suport econòmic i de recur-
sos humans de l'Ajuntament a aquelles famílies i
infants que necessiten especial atenció per accedir
a les activitats per motius econòmics o personals
(discapacitat física/psíquica/sensorial). El catàleg
d'activitats, el qual estarà disponible a partir de la
segona quinzena d'abril, es pot demanar a les Ofi-
cines d'Atenció als Ciutadans. 

Més informació:
Telèfon 010 (Preu: 0,39 euros + IVA per establiment de trucada més 0,05

euros + IVA per minut, tarifat per segons)

www.bcn.cat/vacances

Període d'inscripcions per 
a les activitats d'estiu
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M U LT I M È D I A

TELEVISIÓ

Barcelona Televisió
“Hola Barcelona”
De dilluns a divendres, de 12 a 14 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

Moure's amb bicicleta 

Paral·lelament a la inauguració de la
nova Oficina de la Bicicleta, oberta a la
plaça Carles Pi i Sunyer, 8, el web de la
bicicleta s'ha renovat amb nous con-
tinguts i seccions. S’hi poden trobar
notícies i agendes i obtenir informació
sobre la normativa de la bicicleta, les
activitats a l'entorn de la bici i fer trà-
mits relacionats amb aquest mitjà de
transport. 
www.bcn.cat/bicicleta

Blog Barcelona

Un espai perquè parlis de la teva
Barcelona. Sobre com la vius, com la
sents i què n'opines. Es tracta d'un
espai compartit on pots veure l'opinió
de l'alcalde, Jordi Hereu, i acostar-te a
la seva acció de govern en aquells
assumptes on participa la gent. 
www.blogbarcelona.cat

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

Pere S. Paredes

El  fondista kenyà Johnstone
Chebii, amb un registre de 2 h

14 min 01 s, i la jove etíop Tadelech
Biru, amb un crono de 2 h 39 min
43 s, es van imposar el passat 1 de
març a la Marató de Barcelona,
competició que es va disputar pels
principals carrers i avingudes de
Barcelona i que va batre un nou rè-
cord de participació amb 9.702 ins-
crits.
Johnstone Chebii, de 39 anys i que
repeteix el títol que va guanyar l’any
2007, va superar en un esprint final
impressionant el seu compatriota
Hosea Kosgei (2 h 14 min 06 s),
guanyador de la passada edició.
El primer català classificat, igual que
en les últimes tres edicions, va ser
Roger Roca, que va entrar en cin-
quena posició (2 h 17 min 41 s).

Amb aquesta posició, Roca aconse-
guia el títol de campió de Catalunya
de Marató, ja que la cita barcelonina
era també campionat català de la
distància. 
Roger Roca manifestava a la conclu-
sió de la cursa: “estic molt content
amb aquesta posició i agraeixo molt
l’ajuda a Nacho Càceres, que ha ac-
tuat com una llebre”.
En categoria femenina, la jove cor-
redora etíop de 22 anys Tadelesh
Biru no va tenir rival en tot el recor-
regut, i el seu registre final de 2h 39
min 43 s és la millor de les cinc últi-

mes edicions de la prova i, a més a
més, la millor marca personal de la
corredora africana en la que era la
seva tercera marató. La gironina
Anna Rosa Romero va ser la prime-
ra catalana classificada, amb un cro-
no de 2 h 57 min 60 s, que li ha do-
nat el títol de campiona de
Catalunya absoluta.

Entre els participants, Josep Miquel
Ramírez, de Ciutat Vella, que com-
petia per  tercera vegada, va dir al fi-
nal: “el millor de la marató ha estat
el suport de la gent durant tot el re-
corregut. Se’t posa la pell de gallina
quan escoltes els aplaudiments i els
crits dels espectadors”.
La nota trista de l'esdeveniment va
ser la mort del corredor irlandès Co-
lin Dunne, de 27 anys, mentre dis-
putava la prova. L'atleta va patir una
aturada cardíaca al quilòmetre 34,5.

Els atletes africans

tornen a copar les

primeres posicions en

una prova que, tot i

la pluja, va omplir

carrers i avingudes

La ciutat va acompanyar
en tot moment els
maratonians

Maratonians al seu pas pels carrers de Ciutat Vella.

Rècord històric a la Marató de
Barcelona amb 9.702 participants

Pere S. Paredes

E ls passats 27 i 28 de febrer,
l’INEFC de Barcelona va aco-

llir les jornades Educació i esport,
organitzades per l’Institut Barce-
lona Esports de l’Ajuntament i
l’Institut de Ciències de l’Educa-
ció de la Universitat de Barcelo-
na. El seu objectiu era facilitar als
professionals d’educació física i
d’esports de Barcelona noves pro-
postes de millora de les eines per

a la pràctica i l’ensenyament de
l’esport i nous instruments de re-
flexió. Enguany es va posar l’èm-
fasi sobretot en dos temes rela-
cionats amb els reptes i els canvis
de les societats del segle XXI: el
rol de l’educació física en la nova
política de l’esports nacional, i la
societat actual i els nous reptes
de l’educació física. Alhora es van
fer diversos tallers d’habilitats
socials i seminaris pràctics.

Jornades d’educació i esport
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Com va sorgir la idea del docu-
mental?
A l'Albert Folk, el director del docu-
mental, se li va acudir aquesta idea i
va començar a buscar un club que
complís les característiques que havia
imaginat. Va contactar amb nosaltres
igual que ho podia haver fet amb un
altre equip. Va ser una casualitat i una
qüestió totalment d'atzar.
El fet que els estiguessin gravant
durant una temporada va afectar
la dinàmica del grup?
A part dels entrenaments i els partits,
van fer-nos entrevistes personals a
casa dels jugadors com també a casa
meva. És clar que és complicat fer la
teva feina amb un micròfon de perxa
enmig d'un temps mort o una càmera
sense que et distregui. Això sí, la gent
que feia el documental va ser exquisi-
da i ens va respectar molt quan en al-
gun moment demanava que no hi
fossin o que no gravessin.
Per als jugadors devia ser una no-

vetat...
Per a ells i per a mi. El que passa és
que al final la gent s'hi acostuma, per-
què, al cap i a la fi, és molt difícil jugar
a bàsquet pensant en una altra cosa,
perquè hi ha el perill d’encaixar un
bon cop de pilota. Per tant, una vega-
da comences a jugar o a entrenar,
aquesta tasca t'absorbeix.
Què li sembla el resultat final des-
prés de tantes hores de gravació?
Em sembla molt bonic, perquè reflec-
teix molt bé el club, l'equip i la seva
gent. Però crec que el més fonamental
és la consciència d’ells mateixos que
han guanyat els jugadors de cop i volta,
perquè s'han vist forçats a reflexionar
sobre qui són, què fan, d'on vénen, cap
a on van i la seva vàlua com a persones.
En el sentit pràctic, com ha notat
aquesta autoconsciència?
Per la manera com parlen d'ells matei-
xos. Han millorat la seva autoestima, i
el fet d’haver reflexionat els recorda
quines són les coses importants de la
vida. En parlar d'errors en el passat, al-
guns jugadors han pogut resoldre els
seus dubtes presents.
Quina particularitat principal té
aquest equip?

A banda que en comptes de parquet
juguen sobre ciment i, per tant, els
genolls pateixen..., és un club on tro-
bem gent de tot arreu del món. Hi
trobem catalans, colombians, domini-
cans, bolivians, un islandès... Aquesta
és la seva particularitat i també un
dels seus atractius. 

I un obstacle a l'hora d'entrenar?
Si pensem que la diversitat significa
diversos punts de vista, això vol dir
que la gent no necessàriament pensa
igual que tu. T'has d'esforçar per en-
tendre com pensa la gent per poder-
te comunicar amb els jugadors de ma-
nera adequada.
Què és allò que el va sorprendre
més quan va agafar aquest equip?
En començar a entrenar a Ciutat Ve-

lla, feia poc que havia vingut d'Ale-
manya, on vaig treballar set anys. En
arribar, em va sorprendre molt la ca-
pacitat de discussió que tenen els lla-
tinoamericans. Enraonen per les ore-
lles i a Alemanya la gent, en general,
no discuteix. Aquí, en canvi, tothom
hi vol dir la seva.
A part d'estratègia, què és allò
fonamental que els intenta
transmetre?
Ordre. No sé si és una situació conse-
qüència estrictament de la diversitat,
però tenim un equip molt caòtic. A
l’equip, li costa jugar sota una deter-
minada tàctica, perquè en general són
jugadors molt creatius. No vull que
perdin la creativitat, perquè també és
molt important, però a vegades cal
donar prioritat al joc col·lectiu.
Què és el més fonamental per ser
entrenador de bàsquet?
Evidentment, la passió per aquest es-
port i el desig d'ajudar la gent a esde-
venir més bons jugadors de bàsquet.
Si a més a més entens, hi entens, de
bàsquet, ja tens un valor afegit. Si no
vols ajudar a aprendre i no tens pas-
sió per aquest esport no sé quin sen-
tit té entrenar.

E N T R E V I S T A C a r l o s  M a c i á n ,  u n  d e l s  p ro t a g o n i s te s  d e l  d o c u m e n t a l  “C i u t at  Ve l l a  C B ”

Macián intenta transmetre la importància de l'ordre dins la creativitat d'un equip.

Nascut a València fa 36 anys, actualment resideix

a Badalona. És l'entrenador de bàsquet del sènior

B del Ciutat Vella i un dels protagonistes del

documental “Ciutat Vella CB”, on podem veure la

diversitat d'orígens en un equip esportiu del barri

“La diversitat significa
diversos punts de vista

i, per tant, la gent no
necessàriament pensa

igual que tu”

“El documental ha
servit per refiexionar
sobre les coses
importants de la vida”

Miquel
Pellicer


