
L’Ajuntament ha creat  una
Taula interdepartamental per
garantir que la Rambla conti-
nuï sent un dels principals ei-
xos ciutadans. Entre les inicia-
t ives  que han sorg it  de  la
Taula hi ha la creació d’un Ob-
servatori de la Rambla que, a
més dels tècnics municipals,
inclourà la participació desta-
cada de representants veïnals,
socials, econòmics i culturals
de tota mena vinculats amb la
vida quotidiana de la Rambla.
S’espera que el nou impuls do-
nat a la Rambla generi un de-
bat públic d’idees al seu en-
tor n que contr ibueixin a
garantir el seu significat i la
seva riquesa històrica.

Nou instrument per
revitalitzar la Rambla

El Palau Mercader, a punt per
acollir la Casa dels Entremesos 

L’EDIFICI

Està situat a la plaça 
Beates, 5, i s’ha
rehabilitat totalment

L’EQUIPAMENT

Serà un centre de
creació i difusió de 
la cultura popular

EXPOSICIÓ

Hi haurà una exposició
permanent de la
imatgeria festiva 
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Guillermina Morales
Forjadora amb taller
al cor del Raval

“Per als joves és
molt difícil obrir un
taller de forja; la
normativa ens tracta
com a industrials”

C O N V I V È N C I A Pàg. 4

474 apartaments
turístics il·legals
deixen d’operar a
Ciutat Vella

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Mitja marató
de Barcelona
La millor promoció
de l’esport al carrer

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Retirada gratuïta de
plaques franquistes
Ampliat el termini fins
al final de març

AC T I V I TAT S Pàg. 6

Festival eme3
d’arquitectura 
Celebra la seva quarta edició 
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EL RAVAL  · EL GÒTIC  · LA BARCELONETA  · SANT PERE, SANTA CATERINA I LA RIBERA
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L’Ajuntament vol recuperar l’esperit que sempre ha identificat la Rambla.
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DIA INTERNACIONAL DE LA DONA

Del 5 al 23 de març
Llibertat condicional
Sala Montserrat Roig del Pati Llimona (Regomir, 3)
Mostra a càrrec de Dones d’Aigua. Dones que pateixen
situacions de violència, dèficit en les condicions 
sanitàries i educatives o explotació sexual i que es 
troben desemparades a causa de buits legals. 

Dijous 19 de març
Dones, donetes, donasses. 
No totes som iguals
A les 19.30 h. Pati Llimona (Regomir, 3)
Tertúlia oberta sobre la desigualtat entre dones i les
pràctiques per poder fer-hi front. Amb la participació
de dones catalanes d’arreu. A càrrec d’Al-Hanan.

Dissabte 28 de març
La rua de la tendresa d’Al Hanan 
A les 12.15 h. Pati Llimona (Regomir, 3)
Us convidem a tots i totes a sumar-vos a la rua de la
tendresa, una bona ocasió per repartir-ne per tot arreu.

Dissabte 21 març
MerkaFad low cost
De 12 a 23 h. FAD (pl. dels Àngels, 5)
Showroom de dissenyadors emergents, dins la nova
edició MODAFAD.

Dijous 26 març
Cuentod@s, espai de narradors 
i narradores 
A les 20.45 h. Pati Llimona (Regomir, 3)
Un espai on la paraula lliure, creativa i artística es ves-
teix de conte. Vine a escoltar i explicar les teves pròpies
versions el primer i el darrer dijous de cada mes. 

15, 22 i 29 de març
Teatro de lo Infame
A les 22 h. Almazen (Guifré, 9)
Un espectacle d’humor desenfrenat, absurd, amb un
ritme frenètic. De Carlo-Mo & Mr. Di.

Diumenge 22 i dimecres 25 de març
Esto no es Magia
A les 18 i 21 h, resp. Almazen (Guifré, 9)
Mentalisme inquietant i humor amb Nicolás Acevedo i
Pablo Navarro.
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Dimecres 18 de març
Àlbums il·lustrats
A les 18 h. Bibl. Barceloneta (Comte de Santa Clara, 8-10)
Converses al voltant de la literatura infantil amb pares
i nens i lectura de contes infantils.

Dissabte 21 de març 
El malalt imaginari
A les 12 h. Pati Llimona (Regomir, 3)
La comèdia de Molière en llengua de signes, a càrrec del
grup de joves Cerecusor, amb intèrprets per a oients.

Dimarts 24 de març
Mares i pares
A les 18 h. Bibl. Bonnemaison (Sant Pere més Baix, 7)
Activitat per a prelectors que té una durada de 30 mi-
nuts, on una narradora explica tres històries.

Dijous 26 de març
El somni de Galileu
A les 18 h. Bibl. Sant Pau-Santa Creu (Carme, 47)
El Galileu és un noi a qui li agrada molt mirar els estels.

Fins a l’1 d’abril
F.C. Barcelona. Història d’uns colors
Gremi Provincial de Pastisseria de Barcelona (Comerç, 36)
Objectes històrics del club i creacions amb xocolata.

Fins al 15 de maig
Els grans viatges de Zheng He
Museu Marítim de Barcelona (av. Drassanes, 1)
La cultura marítima de la Xina entre els segles X i XV i
els viatges de Zheng He, eunuc de la cort.

Fins a l’1 de juny
Bamako. VII Trobades africanes 
CCCB (Montalegre, 5)
Selecció de les Rencontres Africaines de la Photographie,
una de les grans cites artístiques del continent africà.

Divendres 20 de març
Garret Wall Band & El Niño de 
la Hipoteca
El Llantiol (Riereta, 7)
Festival irlandès El Feile.
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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

La Casa dels Entremesos,
el nou centre de produc-

ció i difusió de la cultura po-
pular d’arrel tradicional barce-
lonina, serà aviat una realitat.
El febrer ha acabat la reforma
de l’edifici que l’acollirà el Pa-
lau Mercader, a la plaça de les
Beates, 5, i la Casa obrirà les

portes els propers mesos. 
L’atzar ha volgut que les
obres acabessin la setmana
de les festes de Santa Eulàlia,
coincidència curiosa, perquè
aquestes festes són l’origen
de la Coordinadora de Colles
de Gegants i Bestiari de Ciu-
tat Vella (CCGBCV), inspira-
dora d’aquest projecte. La

CCGBCV, creada el febrer del
1983 arran precisament de la
recuperació de l’anomenada
festa major d’hivern, serà
l’encarregada de gestionar el
centre mitjançant un conveni
de cessió signat amb l’Ajunta-
ment el 2007. 
“És un naixement molt espe-
rat, el projecte té més de

quinze anys i finalment ha
arribat a bon port. La Casa
dels Entremesos serà un cen-
tre de divulgació i producció
de la cultura popular d’arrel
tradicional en el sentit més
ampli. Volem recuperar, mo-
dernitzar i reinventar aques-
ta cultura i transmetre-la a
les noves generacions”, decla-
ra Xavier Cordomí, president
de la CCGBCV. 
Cordomí destaca la im-
portància d’instal·lar un equi-
pament d’aquesta ambició i
característiques a Ciutat Ve-
lla, “un dels districtes que
més manifestacions de cultu-
ra popular produeix, –que
n’és un referent històric– i
també el que més quantitat
d’elements d’imatgeria festi-
va aplega. Entre gegants, ge-
gantons i bestiari tenim cata-
logades unes 106 figures,
més que la resta de districtes
junts”. També precisa que “no
serà un projecte endogàmic,

sinó obert a la cultura popu-
lar de tota la ciutat”.
La Casa dels Entremesos ocu-
parà un dels dos casals del Pa-
lau Mercader, de tres plantes i
una superfície de 1.244 m2, i
tindrà com a veí el Cercle Ar-
tístic de Sant Lluc, instal·lat al
casal adjunt. La rehabilitació
integral, que ha requerit una

inversió de gairebé tres mi-
lions d’euros, ha adequat l’edi-
fici per al seu nou ús com a
equipament cultural. La plan-
ta baixa funcionarà com un
espai d’exposició permanent
de la imatgeria festiva barce-
lonina. S’hi ha construït una
passarel·la elevada que per-
metrà als ciutadans passejar
entre gegants.
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Interior del rehabilitat Palau Mercader. En aquest espai s’exposarán els gegants.

La Casa dels Entremesos, un nou

centre de producció i difusió de la

cultura popular d’arrel tradicional

barcelonina, ja té a punt la seva

seu al Palau Mercader. La reforma

de l’edifici, situat a la plaça de les

Beates, ha acabat el febrer 

S’hi passejarà 
entre gegants per
una passarel·la
elevada

Acaba la reforma de l’edifici que
acollirà la Casa dels Entremesos

C IU TA DA N S OPINE N

Lluna Utzet
Interiorista

Qualsevol espai cultu-
ral nou a la ciutat és
interessant, sobretot
perquè enriqueix tant
les persones com el
barri.

Eneas Cortés
Estudiant

Me parece bien todo lo
que sea difundir cultu-
ra, sobre todo si es cul-
tura catalana y más en
un barrio como este.

Agustín Incicco
Model Viu 

Em sembla bé, sobretot
si està obert a la gent
del barri que hi estigui
interessada i vulgui
participar o conèixer
què s’hi fa. El que no
m’agradaria és que es
tanqués a l’exterior.

Nuria Santamaria
Dissenyadora gràfica 

Está muy bien, porque
todo lo que sea divul-
gación cultural es
importante. Además,
le darà mucha vida a
la calle, aunque hemos
estado sufriendo las
obras durante todo
este tiempo.

Maria Teresa
Moliner
Jubilada 

Em sembla bé que s’ha-
gi fet, tot i les molèsties
que hem patit durant
tot el procés de rehabi-
litació, però penso que
és una casa que valia la
pena reformar.

Ludovic Gilliard
Fotògraf 

Me parece muy bien y
es muy positivo para
fomentar la cultura
catalana. Ès una mane-
ra de seguir y divulgar
este tipo de tradiciones
tan importantes aquí.

Quina és la seva opinió sobre la instal·lació d’un centre de divulgació i producció de la cultura popular a la Casa dels Entremesos?

E N T R E  P L AT  I  P L ATA
Els entremesos eren unes representacions que, a partir del segle XII, entretenien els

comensals de les grans festes reials i cortesanes entre plat i plat. Amb les processons del

Corpus, es van adaptar al carrer i van adquirir una simbologia més o menys religiosa. La

Casa dels Entremesos pren el nom d’un edifici que es va constituir per decret el 1439 per

guardar aquestes figures. Avui els entremesos denominen representacions de cultura

popular com ara gegants, gegantons, bestiari, esbarts dansaires o diables.
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C O N V I V È N C I A

David Sabaté

L’Ajuntament de Barce-
lona continua desple-

gant les mesures de govern
que regulen l’ús turístic
d’habitatges. És una mesu-
ra de ciutat impulsada pel
Districte de Ciutat Vella i
que va entrar en vigor el
passat mes d’abril en el
marc de la Llei del Dret a
l’Habitatge. La mesura es-
tableix que qualsevol pis
que es llogui uns dies
haurà de comptar amb l’al-
ta d ’activitats econòmi-
ques, a més de complir re-
quisits com tenir en vigor
la cèdula d’habitabilitat. La
regidora de Ciutat Vella, It-
ziar González, es mostra
“satisfeta amb el nivell de
compliment” de la mesura
al districte. Segons les últi-

mes inspeccions, des de la
seva entrada en vigor han
desaparegut 474 aparta-
ments turístics que opera-
ven de manera il·legal. D’a-
quests, 154 ho han fet de
forma voluntària. D’altra

banda, actualment hi ha
683 pisos que operen legal-
ment, concentrats sobretot
al barri Gòtic, on n’hi ha
232. En el procés, però,
s’han detectat 185 nous
apartaments il·legals, fet

que corrobora la necessitat
de continuar treballant-hi.
L’objectiu, segons Gonzá-
lez, és “regularitzar i pro-
fessionalitzar un sector
fins ara immers en l’al·lega-
litat”, a més d’evitar molès-
ties als residents afavorint
el benestar i la convivència
d’usos. De fet, la col·labora-
ció dels veïns, com també
la de la Guàrdia Urbana
–que actua en un operatiu
creat conjuntament amb
Inspecció del Districte–,
“han estat fonamentals”.
González ha explicat que el
Districte, que col·labora
amb l’Agència Estatal d’Ad-
ministració Tributària, té
intenció de reagrupar en
un mateix edifici els apar-
taments legals, i que s’està
treballant en el Pla Estratè-
gic de Turisme, el qual pre-
veu la creació d’una comis-
sió específica de Ciutat
Vella que englobarà tots els
aspectes relacionats amb la
mesura de govern.

La gerent del districte, Mercè Massa, va presidir la comissió de seguiment de la mesura.

154 pisos han
deixat aquesta
activitat de forma
voluntària, però
se n’han detectat
185 de nous

El Districte fa balanç positiu de la

recent mesura de govern que aspira a

professionalitzar el sector i millorar

la convivència

474 apartaments turístics il·legals
deixen d’operar a Ciutat Vella

La plaça de Sant Agustí Vell, d'on sortien molts traginers
que feien servir la carretera de Ribes. (Foto: Arxiu JMC)

Carretera de Ribes (I)
Una de les principals vies de comunicació de la ciutat ha
estat, des de fa segles, la que uneix Barcelona amb la
plana de Vic i els Pirineus. Aquesta via ha estat conegu-
da com carretera de Ribes, després la Nacional 152 i ara,
en gran part, és la C17 i, en alguns trams urbans, és l’ac-
tual carrer de Ribes. És una via que arrencava a tocar del
portal de Santa Clara de les muralles, seguia pel mig
dels camps fins a arribar al Clot, continuava cap a Sant
Andreu i, quan arribava al turó de la Trinitat, lloc ano-
menat també la “quinta forca”, creuava la serra de Coll-
serola, pel coll de Finestrelles, i després anava fins a la
torre del Baró, on entrava a Montcada.
Del començament d'aquest camí, la Guía General de Barcelo-
na, de Manuel Saurí, de 1849, en feia la següent referència:
“El portal Nou, anomenat així perquè es va construir des-
prés de la caiguda de Barcelona el 1714, després d'haver-se
enderrocat el de Santa Clara. En sortir i a la dreta hi ha la
carretera de la Marina fins a França i a l'esquerra una altra,
que va cap al Vallès, la plana de Vic i l'alta muntanya”. És
una via de la qual hi ha notícies des dels segles XIV-XV.
Era un camí o una carretera provincial que, encara que no
estava en gaire bon estat, es podia transitar amb certes ga-
ranties i que feien servir tota mena de carruatges. A dues
llegües de Barcelona, a la torre del Baró, hi havia uns bu-
rots que cobraven una mena de peatge o impost que grava-
va tots els carruatges que transitaven per aquell indret. La
resistència dels traginers a pagar-lo originava moltes triful-
gues. Una part dels diners recaptats en aquest punt ser-
vien perquè l'Estat mantingués el cos d'enginyers civils, i
una altra part per atendre la conservació dels camins.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 291 69 32

J. M. ContelÀLB UM HI S TÒR IC
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N O T Í C I E Sf
Exposició al Museu d’Història de Barcelona 
“Barcelona connectada, ciutadans transnacionals.
Creixements migratoris i pràctiques urbanes” és el tí-
tol de la nova exposició que fins al 27 de setembre es
pot visitar al Saló del Tinell del Museu d’Història de
Barcelona. La mostra, que s’emmarca dins el progra-
ma Barcelona Diàleg Intercultural, pretén ensenyar
com la gran ciutat modela identitats i construeix ima-
ginaris col·lectius més enllà dels orígens culturals i de
les comunitats. 

Rallye Monte-Carlo Historique 
Barcelona –juntament amb Torí, Reims, Oslo i Mòna-
co– va ser el punt de sortida dels vehicles que van par-
ticipar en el 12è Rallye Monte-Carlo Historique, consi-
derada com la prova d’hivern més gran sobre rodes de
tot Europa. Des de Barcelona, concretament des de l’a-
vinguda de la Catedral, van sortir el passat 30 de gener
60 vehicles del total de 331 que van participar en
aquesta darrera edició. 

Meireles mostra les seves instal·lacions
Cildo Meireles, l’artista brasiler que l’any passat va
guanyar el Premio Velázquez de Artes Plásticas, mos-
tra les seves instal·lacions al Museu d’Art Contempo-
rani de Barcelona (MACBA), en el que és l’exposició
més gran dedicada mai a la seva obra. La mostra, que
es pot visitar fins al 26 d’abril, fa un recorregut per
tota la seva trajectòria artística, des de 1967 fins a
l’actualitat, a través d’unes vuitanta obres. 

El Cercle Sant Lluc, al nou Palau Mercader 
El Cercle Artístic de Sant Lluc ha traslladat la seva seu
del carrer del Pi al Palau Mercader, edifici que ha estat
rehabilitat íntegrament i va ser inaugurat el passat 13
de febrer pel president de la Generalitat, José Monti-
lla, i l’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu. El palau,
construït al segle XVI al carrer dels Mercaders, 42, ha
estat en obres durant tres anys. L’Ajuntament ha cedit
el seu ús al Cercle Sant Lluc.

Daniel Venteo

No hi ha dubte que la Ram-
bla és un dels espais ciu-

tadans de més activitat de tot
el conjunt de la ciutat de Bar-
celona. I és per això que ja fa
uns quants mesos que es va
estudiar la possibilitat de do-
tar aquest espai històric de la
ciutat dels instruments neces-
saris per garantir-ne la seva
qualitat urbana. La constitu-
ció de la nova Taula interde-
partamental vol donar respos-
ta, precisament, a aquest repte
mitjançant un conjunt de me-
sures que permetin identificar
i impulsar les actuacions mu-
nicipals que cal dur a terme a
la Rambla des dels diferents
sectors que hi tenen com-
petències i, a més a més, fer-
ho d’una manera coordinada.
Una de les primeres iniciatives
ha estat la creació de la figura
del delegat de la Rambla, res-
ponsabilitat que ha estat con-
fiada a Antoni Estopà, que di-
rigeix el projecte. La missió
dels membres de la Taula és
contribuir a la millora i dignifi-
cació de la Rambla des de di-
versos àmbits, com ara la pro-

moció econòmica –mitjançant
la seva activitat comercial–; la
vessant de la dinamització cul-
tural de l’espai; la relació de la
Rambla amb les institucions
culturals que hi tenen seu; la
millora de la mobilitat, tant
pel que fa al recorregut dels
vianants com als aspectes rela-
cionats amb l’ocupació de la

via pública; el manteniment
del seu espai públic i les infra-
estructures; la prevenció i la
seguretat ciutadana, a més
dels aspectes comunicatius so-
bre la Rambla, entre d’altres.
Entre els principals mecanis-
mes que hi ha previstos per
fer realitat els projectes de la
Taula Interdepartamental hi
ha l’Observatori de la Ram-

bla, el qual estarà obert als di-
ferents agents socials i profes-
sionals involucrats en el dia a
dia de la Rambla, com ara
l’Associació d ’Amics de la
Rambla i els col·lectius de flo-
ristes; venedors de premsa;
establiments emblemàtics;
ciutadans a títol personal, etc.
Aquest Observatori està cri-
dat a convertir-se en un dels
principals referents ciutadans
consultius de la Rambla del
futur. A més a més es duran a
terme tota mena d’actes de ti-
pus comunicatiu que perme-
tin la difusió dels projectes de
la nova Taula Interdeparta-
mental, amb la voluntat de
generar un debat públic d’ide-
es a l’entorn de la millora de
la Rambla.
La metodologia de treball de
la Taula es basarà, en primer
lloc, en l’anàlisi de les iniciati-
ves i propostes a desenvolu-
par, operació que serà realit-
zada de manera progressiva.

Nou impuls a la revitalització
de la Rambla com a eix ciutadà

Manuel Vázquez Montalbán dóna nom a una plaça del Raval 
P.F.

Molt a prop d’on va néi-
xer i gairebé tocant al

restaurant que freqüentaven
ell i la seva criatura literària,
Pepe Carvalho, s’ha inaugu-
rat la plaça Manolo Vázquez
Montalbán, situada entre el
carrer Sant Rafael i la Ram-
bla del Raval, actual centre
vital del barri on l’escriptor i
periodista va créixer i, més
endavant, va convertir en
escenari de les seves

novel·les. La descoberta de
la placa en homenatge a
Vázquez Montalbán va te-
nir lloc el passat 3 de fe-
brer, durant un matí plujós
que no va fer desistir els
nombrosos amics i  com-
panys de fer acte de presèn-
cia a la plaça. A banda de la
seva família, de l’alcalde de
Barcelona, Jordi Hereu, i de
la regidora de Ciutat Vella,
Itziar González, que va ofi-
ciar de mestra de cerimò-

nies, van assistir-hi nom-
broses persones del món li-
terari barceloní i de la polí-
tica. En qualitat d’amiga, la
periodista i escriptora Ma-
ruja Torres va fer un parla-
ment en què assegurava
que a Vázquez Montalbán
no li agradaven les places
dures. La seva vídua, Anna
Sellés, que la va precedir, va
assenyalar que la millor ma-
nera de recordar l’escriptor
és llegir la seva obra.

Familiars, amics i autoritats van assistir a la descoberta de la placa.

Es constitueix una

taula de coordinació

interdepartamental

per garantir la

qualitat urbana de la

Rambla amb la

participació de les

entitats veïnals i dels

diversos sectors

socials i econòmics

implicats

Ciutadans, comerciants i associacions tindran veu a l’hora de

donar un nou impuls a la Rambla.

L’Observatori de la
Rambla donarà veu
a entitats 
de tota mena 
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T ot just quan estrenàvem l’any, el carrer
Princesa estrenava un nou establiment.

Atalanta és una petita i encisadora botiga amb
decoració d’inspiració francesa on trobem deli-
ciosos pastissos artesans elaborats amb ingre-
dients del tot naturals, de cultiu controlat i de
mercat just. Els pastissos de carbassó, el pa de
plàtan, els brownies, com el de formatge i per-
fum de taronja o el de mandarina, els trufats i
altres creacions que ens demanen a crits que els
tastem. Els ingredients de primera qualitat i el

mirament que posen en l’elaboració fan possible
gaudir d’una rebosteria natural i saludable, al-
hora que retrobem els sabors autèntics de sem-
pre. A Atalanta ens demostren que es poden fer
postres naturals i alhora atractives i gustoses.
També tenen postres sense farina o sense man-
tega, i si ho desitgem els podem encarregar pas-
tissos al nostre gust.

Atalanta
C. Princesa, 10 / Telèfon: 93 315 29 37

E L  T A U L E L L

Pastissos artesans per retrobar-se amb els gustos autèntics

Atalanta va obrir a principi d’any

Joan Anton Font

A C T I V I T A T S

David Sabaté

Q ualificat des de la seva
primera edició, l’any

1999, com el Sònar de l’arqui-
tectura, eme3 és un festival
modern, interdisciplinari i
obert al debat que aspira a con-
solidar-se com una referència
internacional del sector. L’edi-
ció d’enguany –que ja és la
quarta– proposa una reflexió
sobre els nous escenaris sorgits
del col·lapse mediambiental,
econòmic i social –també ar-
quitectònic i urbanístic– de les
societats modernes actuals.
Amb aquest objectiu, espais
tan emblemàtics de la ciutat
com el MACBA, el FAD o el
CCCB acolliran durant tres dies
instal·lacions, tallers, conferèn-
cies, debats, música, cinema o

street events –com la lectura de
manifestos a la plaça dels Àn-
gels. El CCCB, transformat en
una espècie de mercat amb
parcel·les de diversos metres

cúbics –d’aquí ve el nom del
festival–, mostrarà els projec-
tes més avantguardistes creats
per arquitectes, dissenyadors i
artistes; també exhibirà projec-
tes d’intervenció urbana, com-
plementats amb intervencions
reals al barri, i els estudiants

comptaran amb un espai pro-
pi, el Laboratori, on podran as-
sisitir, a canvi de crèdits, a una
sèrie de cursos i seminaris or-
ganitzats en col·laboració amb
diverses escoles i universitats
espanyoles d’arquitectura i dis-
seny. Entre els convidats d’en-
guany, hi destaquen l’urbanista
i filòsof francès Paul Virilio; el
sociòleg Gilles Lipovetsky; els
arquitectes Enric Ruiz i Josep
Acebillo; el científic Jorge Wa-
gensberg, o l’economista italia-
na Loretta Napoleoni. Eme3
compta, també, amb un co-
mitè científic encapçalat per
Javier Planas, fundador del
certamen, i Josep Bohigas. La
cita preveu superar els 15.000
participants d’edicions ante-
riors i arribar fins als 20.000
assistents.  
Més informació:
Festival eme3
19, 20 i 21 de març
www.eme3.org

La cita, amb
debats, conferències,
tallers i exposicions,
preveu rebre
20.000 visitants 

La trobada, els dies 19, 20 i 21 de març,

tractarà sobre el concepte de col·lapse a les

societats actuals

Imatge que il·lustra el col·lapse, concepte central de l’eme3 d’enguany.

El Festival eme3 d’arquitectura
celebra la seva quarta edició

S E R V E I  P Ú B L I C

Daniel Romaní

Fins al dia 31 de març es pot demanar a l'Ajunta-
ment de Barcelona la retirada de plaques amb sim-
bologia franquista dels habitatges de la ciutat.
Aquesta retirada es farà amb caràcter gratuït i sem-
pre a petició dels veïns de l'immoble. L'Institut Mu-
nicipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida ha de-
cidit ampliar el termini per fer-ne la sol·licitud fins
a finals d'aquest mes, perquè un nombre significatiu
de veïns de les comunitats de propietaris no havien
pogut celebrar l'any passat la reunió que incloïa la
possibilitat de retirar la placa amb símbol franquis-
ta del seu habitatge a l'ordre del dia.
Aquesta iniciativa forma part d'una campanya gene-
ral per a la retirada dels símbols franquistes a Bar-
celona, que comprèn també els símbols que hi ha als
edificis de titularitat municipal i als espais públics
(carrers, places, parcs i jardins), d'acord amb la Llei
de la Memòria Històrica.
L'inventari dels símbols franquistes de Barcelona,
fet per la historiadora de la Universitat de Barcelo-
na Pilar Mateo, posa de manifest que a la ciutat que-
den pocs símbols franquistes. La major part són pla-
ques d'habitatges públics de l'antic règim, amb el
jou i les fletxes o amb altres al·lusions al franquis-
me. És previst que la retirada de les plaques es faci
aquest mateix any 2009.   

Més informació: 
T. 93 256 25 25
www.bcn.cat/paisatgeurba
paisatgeurba@bcn.cat

Retirada gratuïta de
plaques franquistes
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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

Barcelona Visió

Aquest web és una gran aposta pel
vídeo a Internet i permet veure audio-
visuals sobre aspectes desconeguts de
la ciutat.  A més, disposa d'una base de
dades de recursos audiovisuals de la
ciutat  i permet als usuaris enviar el
seus vídeos sobre Barcelona. 
www.bvisio.com

Canal Cultura

Canal Cultura vol potenciar el coneixe-
ment de l’actualitat cultural de la ciu-
tat. Per fer-ho, compagina informació
de caràcter textual amb continguts
audiovisuals molt rellevants.  Canal
Cultura, tant a les seves seccions com
a la seva plana principal, facilita un
seguit d’enllaços a webs d’interès, de
manera que respon a un altre dels seus
reptes: esdevenir un portal de portals
culturals.
www.bcn.cat/canalcultura

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

Pere S. Paredes

El passat 8 de febrer, més de
4.500 persones van prendre

part de la mitja marató de Barcelo-
na, un recorregut de 21,097 quilò-
metres per les principals vies i car-
rers de la ciutat. 
La present edició de la segona cur-
sa de l’any, després de la de Sant
Antoni, ha estat tot un èxit de par-
ticipació, perquè les inscripcions
es van tancar abans de temps,
quan es va arribar a 4.551 atletes,
límit que va designar l’organització

per a un correcte desenvolupa-
ment de la cursa popular. Per a
Carles Martí, alcalde accidental el
dia de la cursa, “amb proves ciuta-
danes atlètiques com aquesta, Bar-
celona és i continuarà sent la cap-
davantera en la promoció  de
l’esport del carrer. Barcelona és i
serà la capital de l’atletisme”. La
jornada es va desenvolupar dintre
del típic ambient de festa, acom-
panyat per un temps molt adequat
per a la pràctica d’aquesta modali-
tat esportiva, encara que bufava

una mica de vent, cosa que va re-
percutir sobretot en els temps dels
principals atletes que optaven a les
primeres posicions de la cursa.
Entre els participants que van có-
rrer per gaudir d’aquesta cursa i
del bon ambient hi havia Mercè
García, de Ciutat Vella, que s’ho va
passar “d ’allò més bé. No estic
gens cansada, ja que per a mi és un
circuit molt planer i estic acostu-
mada a aquest tipus de curses. És
la meva tercera participació i, com

que hi tornaré a la pròxima edició,
voldria que els inscrits passéssim
dels 5.000.”
En la part més competitiva, el pri-
mer atleta classificat va ser el
kenyà Alex Kirui (1 h 2 min 25
seg), mentre que la corredora etí-
op Dergeneseh Shisraw (1 h 11
min i 19 seg) va ser la primera
dona que va arribar a la meta. 
La mitja marató, amb la campanya
“El teu gest val per dos”, va tornar
a ser una prova solidàr ia .  En
aquesta edició, l’ANUE (Associació
de les Nacions Unides) ha estat
l’escollida pel seu projecte per fi-
nançar competicions esportives
per a infants a Dakar, Senegal, i
també per a la creació d’escoles
d’atletisme.

El kenyà Kirui i
l’etiop Shisraw van
ser els guanyadors de
la popular cursa
ciutadana

Els participants de la mitja marató, al seu pas per la plaça Ramon Berenguer El Gran.

La mitja marató de Barcelona,
la millor promoció de l’esport al carrer

La segona cursa popular de l’any va omplir, amb

més de 4.500 participants, alguns dels carrers més

importants de diferents districtes de Barcelona
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La forja és un ofici que està desa-
pareixent. Quantes vegades deu
haver sentit aquesta frase?
Aquesta idea no ens ha deixat créixer.
És cert que a partir dels anys 50 van
tancar molts tallers i la forja es va anar
desvaloritzant, però els últims anys ha
crescut l’interès pel ferro. Dels 40 forja-
dors que van participar a les jornades
de Forja Viva al Raval –organitzades
amb el suport de l’Associació de Forja-
dors de Catalunya (AFOC) i l’Eix de Co-
merciants del Raval–, el 70% eren joves.
També hi ha cada vegada més noies. 
Una difusió que, a banda de les es-
mentades jornades Forja Viva, vostè
du a terme a través del seu web.
Internet és molt important, perquè és
una manera d’estar oberts a tot el món.
El treball de la forja és molt de taller,
molt íntim i molta gent no té web.
Aquest web (www.tallerdeforja.net)  és
una mica estrany, perquè és el meu,
però en comptes d’anunciar-me jo l’he
dedicat a donar a conèixer la forja. La

intenció de l’associació que hem mun-
tat és que els forjadors de Catalunya es-
tiguem en contacte.
Una de les activitats que va tenir
més èxit va ser la Ruta a peu pel
patrimoni de la forja a Barcelona,
un patrimoni molt desconegut.
La ruta està dissenyada per una histo-
riadora de l’art –Lluïsa Amenós– que fa
molts anys que treballa el món de la
forja. Va ser molt especial, perquè era
un punt d’unió de gent que, de maneres
diferents, es dedicava a la forja des de
feia molt de temps sense gaire reconei-
xement. La majoria dels que hi van
anar eren forjadors. I va ser molt bonic,
perquè es tractava d’un recorregut per
la història de Catalunya a través dels
ferros –des del romànic al segle XX pas-
sant pel gòtic i el barroc– que va finalit-
zar al palau Güell, d’Antoni Gaudí. És
una llàstima, perquè aquest patrimoni
no està cuidat ni n’existeix un inventari.
Aquesta és una feina que pensem fer
des de l’AFOC.
Em comentava abans que no hi ha
escoles de formació en la forja.
Com es va iniciar vostè en aquest
món?
Vaig entrar en contacte amb el món del

ferro a l’Escola Taller del Parc del Labe-
rint d’Horta, quan es va restaurar el
parc. Però, és clar, es va acabar l’obra i es
va acabar l’escola.

Actualment, on es pot anar a
aprendre forja a Barcelona?
Fan coses a l’escola Massana, a la Llotja,
a l’escola Pau Gargallo..., però una escola
de forja és una altra cosa. És un lloc on
s’aprèn l’ofici, i això no és possible fent
només tres o quatre hores de classe a la
setmana. No hi ha cap escola de l’ofici
com a tal, i aquesta és una de les reivin-
dicacions de l’AFOC.
L’AFOC s’ha plantejat fer cursos
per difondre aquest art?
Sí que ho pensem. És important fer
una escola perquè es cuidi l’ofici. Però
és una idea que tenim molt verda, ja
que l’associació es va fundar a princi-

pi d’any. Molts dels forjadors que co-
nec provenen de fins a sis genera-
cions de forjadors. És la millor mane-
ra d’aprendre l’ofici. I és que, fins a la
dècada de 1950, encara hi havia
molts tallers a Catalunya. 
Per a una de les primeres dones
forjadores de Barcelona, els inicis
devien durs...
Quan vaig sortir a buscar feina em mi-
raven amb una cara... i només volia fer
d’aprenenta, sense cobrar. No m’agafa-
ven enlloc, i vaig decidir muntar el meu
taller. Ara hi ha alguna noia treballant
d’operària en tallers de forja. Ja és un
canvi.
Si altres artistes es queixen de la
manca d’espais a la ciutat, m’ima-
gino que per als forjadors aquest
problema és encara més difícil. 
Tenim un problema molt seriós, perquè
les normatives no ens afavoreixen. Per-
viuen tallers que ja estan muntats fa
molts anys, però quan algú jove vol ins-
tal·lar el seu propi taller ho té molt difí-
cil, perquè no hi ha cap normativa espe-
cífica per a nosaltres. Ens tracten com si
fóssim industrials. És un dels reptes de
l’associació; ningú no ens havia defen-
sat fins ara.

E N T R E V I S T A Guillermina Morales, forjadora amb taller al cor del Raval

Morales va muntar el seu taller perquè ningú no volia agafar-la com a aprenenta.

Guillermina Morales és una de les poques

forjadores catalanes que viuen d’aquest

mil·lenari ofici. A mitjan gener va organitzar les

jornades de Forja Viva al voltant de la plaça

Peyre de Mandiargues

“Dels 40 forjadors que
van participar a les

jornades de Forja Viva al
Raval, el 70% eren joves”

“Per als joves és molt
difícil obrir un taller de
forja; la normativa ens
tracta com a industrials”

Núria 
Mahamud


