
El districte de Ciutat Vella és el
destinatari de més de 33 milions
d’euros del Fons extraordinari
d’inversió en l’àmbit local que el
Govern de l’Estat aporta a les ad-
ministracions municipals. Grà-
cies a aquest fons es posaran en
marxa aviat 54 projectes, entre
els quals destaca la rehabilitació
d’un edifici municipal situat al
número 2 de la placeta del Pi, el
qual serà destinat a ludoteca i al
centre de recursos educatius de
Ciutat Vella. 
Les obres de reforma de la finca
començaran el segon trimestre
d’aquest any i es preveu que du-
rin uns vuit mesos. Aquest pro-
jecte té un pressupost de 3,1 mi-
lions d’euros.

Ciutat Vella guanyarà
un equipament educatiu 

La Seca serà un equipament
cultural d’arts escèniques

L’EDIFICI

Està situat a la
Ribera i era l’antiga
fàbrica de moneda 

EIX CULTURAL

El nou espai reforçarà
l’eix entre el Born 
i el Museu Picasso

REHABILITACIÓ

Les obres començaran el
2009, amb un pressupost
de 2,8 milions d’euros

Pàg. 3

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Arnal Ballester
Premi nacional d’il·lustració
concedit el 2008 

“A l’escola ja
dibuixava tebeos,
que reproduíem
amb paper de calcar”

EQ UIPA ME N T S Pàg. 4

Col·legi
Sagrada Família 
Celebra cent anys de vida

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Centre Esportiu
Can Ricart 
Posar-se en forma amb
dansa del ventre i Bollywood 

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Barcelona tindrà
la seva pròpia
targeta de crèdit

E S PA I  P Ú B L I C Pàg. 6

Equilibri i 
convivència a 
l’espai públic 
en l’organització 
de fires

Pàg. 5
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A la placeta del Pi es construirà un edifici destinat a l’educació.



FESTA DE CARNAVAL

Dissabte 21 de febrer
Carnestoltes a Sant Pere, 
Santa Caterina i la Ribera 
A les 17 h. Plaça de Sant Just
Rua infantil, grup d’animació al carrer a la plaça de la
Mercè, sortida des d’allí de la rua jove i arribada a la plaça
de Sant Pere Apòstol. Final de festa amb l’actuació del
grup de rumba Sonason a les 22.30 h. A partir de les
21.30 h, festa amb DJ al Claustre de Sant Agustí.

Dissabte 28 de febrer
Ravalstoltada
D’11 a 21 h. Plaça dels Àngels
Matinal de tallers infantils. A la tarda, rua infantil i adul-
ta a la rambla del Raval.

Diumenge 1 de març
Carnavalada a la Barceloneta 
A les 10.30 h. Moll del Rellotge
Recorregut: moll Pescador, Almirall Aixada, passeig Marí-
tim, Almirall Cervera, passeig Joan de Borbó, Ginebra,
Salvat Papasseit, Andrea Doria i plaça Poeta Boscà.

Divendres 27 de febrer
Cabaret
A les 20 h. Espai F.  Bonnemaison (Sant Pere més Baix, 7)
Espectacle de cabaret a càrrec de Rosa Turbau.

Del 12 de febrer al 29 de març
Call center
A les 21 h (dg, a les 19.30 h). Teatre del Raval 
(Sant Antoni Abat, 12)
Una comèdia àcida i negra sobre les dures condicions
de feina d'un conjunt de personatges.

Diumenge 15 de febrer
Octet Kocian Nostitz
A les 19 h. L’Auditori (Lepant, 150)
Obres de Txaikovski i Xostakòvitx .

Diumenge 1 de març
Concert de carrilló
A les 12 h. Palau de la Generalitat (plaça Sant Jaume)
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I N F O Ú T I Lt L ’A G E N D AW

Dissabte 14, 21 i 28 de febrer
Qui l’endevinarà?
A les 12 h. Bibl. Barceloneta (Comte de Santa Clara, 8-10)
Recull d’endevinalles agrupades entorn de les quatre
estacions de l’any per jugar amb les paraules.

Dijous 26 de febrer
Oriol el camperol
A les 18 h. Bibl. Bonnemaison (Sant Pere més Baix, 7)
Cicle Sac de Rondalles.

Dimarts 10 de març
Indiana Joan’s, l’explorador
A les 18 h. Bibl. Sant Pau i Santa Creu (Hospital, 56)
Cicle Sac de Rondalles.

Dimarts 3 de març
Edgar Allan Poe
A les 19 h. Bibl. Bonnemaison (Sant Pere més Baix, 7)
L’escriptor Juan Gabriel Vásquez comenta l’obra del
mestre del misteri nord-americà.

Dilluns 9 de març
La imatge de la dona en el còmic
A les 19 h. Bibl. Bonnemaison (Sant Pere més Baix, 7)
Cicle Còmic en femení. Xerrada a càrrec d’Antonio
Martín, historiador i periodista.

Del 9 al 21 de febrer
Basada en fets reals
Centre cívic Pati Llimona (Regomir, 3)
La fundació Save the Children organitza aquesta mostra
en què pretén fer visible la violació dels drets dels infants.

Fins al 28 de febrer
Agustí Bartra, el poeta de totes les cares
Biblioteca de Catalunya (Hospital, 56)
Organitzada amb motiu del centenari del naixement de
l'escriptor.

Fins a l’1 de març
La Gran Guerra en imatges (1914-1918)
Museu d’Història de Catalunya (pl. Pau Vila, 3)
Mostra fotogràfica d’imatges de la Primera Guerra Mun-
dial d’agències alemanyes, angleses i franceses.
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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



Felicia Esquinas

“Era la peça que ens fal-
tava entre el Born i el

Museu Picasso”, explica la re-
gidora de Ciutat Vella, Itziar
González, en valorar la recon-
versió de la Seca, l’antiga fà-
brica de moneda de Barcelo-
na, situada al carrer dels

Flassaders, 40, en un equipa-
ment cultural destinat a les
arts escèniques. “El projecte
és molt important, i els veïns
del barri de Ribera fa anys
que l’esperaven”, recorda la
regidora. La recuperació de la
Seca permetrà rehabilitar
aquest edifici del segle XIII i

dotarà la ciutat d’un nou cen-
tre de producció i difusió
d’arts escèniques. I també re-
forçarà el carrer dels Flassa-
ders com a eix estratègic que
enllaçarà el Museu Picasso
–en procés d’ampliació– i el
futur centre cultural del Born,
els altres dos grans projectes

que, juntament amb la Seca,
constituiran la gran tríada
cultural del barri de Ribera.
Hi ha un altre element que
potenciarà la centralitat de
Flassaders: l’obertura de la
nova entrada del Picasso per
la plaça de Jaume Sabartés
prevista per a aquest mandat.
El projecte d’ampliació d’a-
quest museu planteja que els
veïns puguin fer drecera a tra-
vés seu. “És una nova manera
de concebre els equipaments
de centralitat, que també han
de beneficiar els veïns. De la
mateixa manera entenem la
Seca”, diu Itziar González. 
L’equipament cultural tindrà
una superfície de 976 m2, la
part recuperada per l’Ajunta-
ment després d’un llarg pro-
cés d’expropiació. Pel que fa a
les activitats que s’hi desen-
voluparan, “estaran vincula-
des a l’experimentació i la re-
cerca en els llenguatges de les
arts escèniques, les arts vi-

suals i la creació poètica”, se-
gons la proposta inicial de
l’Institut de Cultura de Barce-
lona. L’espai podria acollir un
petit teatre i una sala d’expo-
sicions.
Aviat es farà pública la convo-
catòria per a la concessió de la
vella fàbrica, la qual es farà
per un període de deu anys

prorrogables per cinc més. La
previsió és que el concurs d’i-
dees s’adjudiqui els propers
mesos. Llavors l’Ajuntament
iniciarà les obres de rehabili-
tació de l’edifici i la seva ade-
quació per a l’ús cultural, amb
un pressupost de partida de
2,8 milions d’euros. L’objectiu
és que estigui a punt al final
de 2010.
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Estat actual de l’interior de l’edifici.

La Seca, un edifici del segle XIII

situat al carrer Flassaders,

al barri de Ribera, i que va allotjar

l’antiga fàbrica de moneda de

Barcelona, es transformarà en un

equipament cultural dedicat 

a les arts escèniques 

Les obres de
rehabilitació 
començaran 
aquest any 

La Ribera recuperarà la Seca com
a espai cultural d’arts escèniques

C IU TA DA N S OPINE N

Jaume Laporta
Florista

Penso que ja era hora
que l’Ajuntament fes
alguna cosa amb
aquest edifici, que esta-
va abandonat al mig de
la ciutat.

Juan Carlos
Carrillo
Carretoner

Em sembla bé, perquè
així es busca una utili-
tat al lloc. És impor-
tant que s'obri un espai
al públic i s'hi facin
coses creatives.

Marina Márquez
Comercial

Em sembla bé. Tot el
que siguin centres d’in-
terès cultural per a la
ciutat em sembla inte-
ressant, i és important
que sigui de propietat
pública.

Montse Armengol
Editora

La idea de recuperar un
edifici amb història em
sembla formidable, tot
i que s'hauria de veure
si el que se'n fa satisfà
les necessitats de la
gent del barri.

Assumpció Villán
Cambrera de pisos

Em sembla bé. Les arts
en general estan de
moda al barri, de
manera que un altre
lloc creatiu no em sem-
bla malament.

Emili Cota
Plataforma d'Entitats
de la Ribera

Estem d'acord amb el
projecte del centre d'arts
escèniques aprovat, tot i
que el que ens interessa
realment a nosaltres és
que es doni un ús a l’edi-
fici i que s'obri al públic.

Q u è  l i  s e m b l a  q u e  l a  S e c a  e s  co nve r t e i x i  e n  u n  ce n t r e  d ' a r t s  e s c è n i q u e s ?  

D E  L’ À R A B  “ S E K K A ”A
La paraula seca té l’origen en el mot àrab sekka, que significa “lloc on es fabrica moneda”.

L’edifici de la Seca, que ocupa l’espai comprés entre els carrers Flassaders, La Seca, Cirera i

Mosques, va allotjar l’antiga fàbrica de moneda de Barcelona durant cinc segles com a

mínim. Està documentat que s’hi va encunyar moneda, de manera discontínua, entre els

anys 1441 i 1849. L’edifici data probablement del segle XIII. Està catalogat com a bé d’in-

terès local.
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E Q U I P A M E N T S

Dolors Roset

El 10 de gener es va cele-
brar l’acte d’inauguració

del centenari a la basílica de
la Mercè. Hi van participar
religioses del centre, anti-
gues alumnes, alumnes ac-
tuals i autoritats, entre les
quals hi havía la regidora del
Districte, Itziar González. Al
col·legi, s’hi va celebrar una
jornada de portes obertes i
es va inaugurar una exposi-
ció de fotografies d’aquests
cent anys. Des d’ara fins a fi-
nal de curs, també dintre
dels actes del centenari,
tindrà lloc un concurs de di-
buix, i la setmana de l’11 de
maig es dedicarà a la funda-
dora, Anna Maria Janer, filla
de Cervera. Per a aquests
cinc dies, l’escola es decorarà
especialment amb motius
del centenari i cada dia es

tindrà un record per als fets
de la fundadora i dels cent
anys de l’escola. La festa
anual se celebrarà el 15 de
maig, aquesta vegada de ma-
nera molt especial. Hi haurà
xocolata i xurros per a tots
els alumnes, es farà una

pregària, una gimcana per
tota l’escola i, per acabar, una
festa amb animació infantil
a la qual també es convidarà
pares i mares. El col·legi va
començar sent un centre per
a senyoretes que ben aviat
va tenir també residència.
Amb el pas dels anys, ha
anat evolucionant en funció
de les necessitats socials i de

l’entorn. En el seu moment,
va introduir el batxillerat i la
formació professional. Des
de 1982, és un centre mixt,
per a nens i nenes. Actual-
ment, ofereixen llar d’in-
fants a partir d’un any, pre-
escolar i primària. La meitat
de l’alumnat és de procedèn-
cia estrangera, reflex de la
diversitat multicultural del
barri. El col·legi ocupa un
edifici residencial de co-
mençament del segle XIX,
l’antic palau dels senyors de
Girona. Entre 1858 i 1867,
va allotjar una escola d’Es-
colàpies. Al 1909 s’hi va ins-
tal·lar el col·legi Sagrada Fa-
mília, que el va ocupar
després d’un periple per di-
versos pisos i edificis des de
1893, quan les religioses de
la Sagrada Família d’Urgell
van arribar a Barcelona.
Més informació:
Col·legi Sagrada Família
C. Avinyó, 20
Telèfon: 93 318 87 16

Amb motiu de l’aniversari del centre es va celebrar una jornada de portes obertes.

La setmana de
l’11 de maig es
dedicarà a la
fundadora

El col·legi es va establir al carrer Avinyó

l’any 1909 i, el 1919, la residència per a

noies; però eren a Barcelona des del 1893

El Col·legi Sagrada Família
celebra 100 anys de vida

Dibuix de Can Sitjar fet per Lola Anglada. (Foto del lli-
bre Visions Barcelonines)

El virrei Amat (IV)
El 1773, mentre encara era al Perú, Manuel Amat es va
comprar una gran casa al carrer de San Mateo de Madrid i
la va arreglar i decorar al seu gust. Malgrat la  predisposició
a viure a la cort, el 1776, quan va cessar en el càrrec, va po-
sar totes les seves coses en ordre a la cort i es va traslladar a
viure a Barcelona, on va arribar el mes d’octubre de 1777,
gairebé un any després d’haver deixat el Perú.
A Barcelona, Manuel Amat s’hi va fer construir a la Rambla
un palau força luxós  –conegut avui com de la Virreina– i
que ell anomenava “la casa de la Rambla”, un edifici aixecat
entre els anys 1772-1777. El 1770 ja havia comprat, fora
muralles, una magnifica finca a Gràcia, en la qual va fer
bastir entre 1771-1773 una imponent torre d’estiueig, on
avui hi ha la plaça de la Virreina.
Quan els seus parents, encapçalats pel marquès de Castell-
bell i el baró de Maldà, s’assabentaren de la seva arribada,
el van anar a trobar al peu del Montseny. Finalment, va
arribar al palau de la Rambla el 22 d’octubre de 1777. Un
altre dels llocs que va freqüentar fou Can Sitjar, a Santa
Eulàlia de Vilapicina, propietat de la seva família, a l’indret
que anys a venir havia d’anomenar-se plaça del Virrei
Amat. El 1779, als setanta-dos anys, Amat es va casar amb
Maria Francesca de Fivaller, una jove de l’alta societat de
Barcelona, en un acte de desgreuge, perquè Maria Frances-
ca havia estat refusada pel nebot d’Amat poc abans de ca-
sar-se. Casat per poders el 3 de juny de 1779, la festa nup-
cial es v a celebrar el 15 de juny, a la finca de Gràcia, perquè
el 3 de juny Manuel Amat havia d’estar a Madrid. Final-
ment, el virrei Amat va morir el mes de febrer de 1782.
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
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N O T Í C I E Sf
Segon manual d’urdú-català 
L’Associació de Treballadors Pakistanesos de Catalu-
nya ha editat el segon manual urdú-català, que distri-
buirà gratuïtament entre els seus associats que s’a-
puntin a les classes de català que fan amb la
col·laboració del Consorci de Normalització Lingüísti-
ca. Aquest és el segon manual que publica l’associació,
que ja va publicar el primer a principis de l’any passat i
té previst publicar-ne més de nivells més avançats. 

Ravalstoltada tardana 
La Ravalstoltada, el carnaval del barri del Raval, se ce-
lebra amb un calendari tardà a causa de la seva partici-
pació en la gran Rua de Barcelona, prevista per al 21
de febrer. Així, dissabte 28 de febrer, la plaça dels Àn-
gels esdevindrà escenari de tallers, exposició, especta-
cle infantil i actuació musical des de les 11 fins a les 21
hores. La rambla del Raval, però, serà el punt de sorti-
da de la rua infantil (a les 16 hores) i de la rua de joves
(16.30 hores).

Presentació de la geganta Mercè 
La Colla de Geganters de Sant Jaume ha presentat una
nova geganta per a la ciutat, la Mercè, un símbol histò-
ric de la parròquia de Sant Jaume, desaparegut al se-
gle XIX. La colla es va crear fa un any i mig precisa-
ment amb la finalitat de reconstruir les figures
pròpies de la parròquia de Sant Jaume. Ara té plans
per recuperar la figura del gegant. La Mercè va ser pre-
sentada en una jornada festiva que va tenir lloc diu-
menge 25, a la plaça Sant Jaume.

Agustí Bartra a la Biblioteca de Catalunya
Fins al 28 de febrer es pot visitar a l’Espai Zero de la
biblioteca de Catalunya l’exposició “Agustí Bartra, el
poeta de totes les cares”. Bartra va ser un dels conduc-
tors de la modernitat literària a Catalunya. La seva
producció abasta tots els gèneres literaris de la nostra
tradició. La mostra dóna una visió global de la seva
obra literària i alhora destaca els fons de materials que
sobre l’autor té la biblioteca. L’entrada és lliure. 

Pilar Fernández

La reforma de l ’edifici ,
que és de titularitat mu-

nicipal, és un dels projectes
inclosos en el Fons d’Inver-
sió Local que el Govern de
l’Estat aporta a les adminis-
tracions municipals. El pro-
jecte forma part de les ac-
tuacions previstes en el Pla
d ’Actuació del  Distr icte
2008-2011 i, amb la seva in-
clusió en el programa del
fons estatal, ha guanyat un
nou impuls. Amb un cost de
3,1 milions d ’euros, serà,
per tant, l’actuació més im-
portant que es portarà a ter-
me al districte gràcies als es-
mentats fons. 
A la finca del número 2 de la
placeta del Pi hi haurà una
ludoteca, a la planta baixa, i
la seu del centre de recursos
educatius de Ciutat Vella, la
qual s’instal·larà a les plan-
tes superiors. El projecte de
reforma, que ha estat redac-
tat per Taller 9s Arquitectes,
preveu l’enderrocament par-
cial de l’edifici existent, la
rehabilitació de la part que
es conservarà i la construc-
ció d’un cos annex de nova
planta. Les obres comença-
ran el segon trimestre d’a-
quest any i és previst que
durin uns vuit mesos. L’edi-

fici va ser construït al final
del segle XIX sobre una par-
cel·la d’uns 260 metres qua-
drats de superficie i originà-
riament, constava de planta
baixa amb altel l  i  quatre
plantes d’alçada. Posterior-
ment s’hi va afegir una cin-
quena planta fins a comple-

tar els 21,57 metres d’alçada
que té actualment. 
A Ciutat Vella, s’hi realitza-
ran un total de 54 projectes
a través del fons extraordi-
nari d’inversió d’àmbit local,
quantitat que requerirà una
inversió de més de 33 mi-
lions d’euros. 

A més de l’edifici de la place-
ta del Pi, entre els projectes
que es desenvoluparan al ter-
ritori del districte, hi ha so-
bretot actuacions a l’espai
públic i a equipaments de di-
ferents àmbits.  Es faran
obres de millora als CEIP
Castella, Pere Vila i Rubén
Darío. També hi haurà peti-
tes intervencions als quatre
centres cívics i a centres ad-
ministratius i d’atenció al
ciutadà, com també a les bi-
blioteques Barceloneta i Sant
Pau, al mercat de la Barcelo-
neta i edificis d’habitatges. 
Quant a l’espai públic, s’am-
pliaran les actuacions de
manteniment d’alguns car-
rers i places, com ara Allada
Vermell, i es millorarà i am-
pliarà els espais de jocs in-
fantils. També s’ampliarà el
pla de manteniment total en
alguns carrers.

Un equipament educatiu
obrirà a la placeta del Pi 

Iniciada la reforma de la plaça Gardunya amb el desviament de serveis
Redacció

La primera fase d’execució
de la reforma de la plaça

Gardunya ja està en marxa.
Va començar a principi de
gener amb els treballs de
desviament de les xarxes de
serveis d’aigua, electricitat,
gas i clavegueram de l’àmbit
d’inf luència de la plaça.
Aquesta tasca és un requisit
previ i bàsic per afectar al mí-
nim possible el funciona-
ment del mercat de la Bo-

queria i els veïns dels vol-
tants de la plaça.  Aquesta
fase de treball es perllongarà
al llarg de quatre mesos i pre-
veu actuacions tant a la plaça
com a l’interior del mercat.
Així es construirà una nova
estació transformadora so-
terrada a la plaça Sant Gal-
dric (coneguda com a plaça
de les pageses); s’obriran ra-
ses per a la redistribució de
cablejat elèctric que passarà
pels carrers de Jerusalem,

Carme, Floristes de la Ram-
bla i passatge de la Virreina;
es desplaçarà la canonada
d’aigua del carrer de les Floris-
tes fins a la vorera a tot l’àm-
bit de la plaça, i es remodelarà
el clavegueram a la part nord
del carrer Jerusalem. 
Quant a les intervencions
que es faran al mercat, s’hi
construiran rases per a la ca-
nalització elèctrica  i s’obriran
rases per a la remodelació de
les instal·lacions d’aigua i gas. 

Les obres han començat per la banda de la plaça Sant Galdric.

L’Ajuntament

rehabilitarà l’edifici

de la placeta del Pi,

2, per convertir-lo

en un equipament

destinat a la

docència i l’educació 

Imatge virtual del lateral del futur edifici d’equipaments.

És un dels projectes
inclosos en el Fons
d’Inversió Local del
Govern de l’Estat
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A la botiga-taller Del través, la Fiona Capde-
vila hi du a terme els seus treballs d’alquí-

mia tèxtil. Dins d’aquest concepte hi ha la idea
de transformació, perquè d’això es tracta, de
transformar els materials tèxtils antics per do-
nar-los nova vida i convertir-los en peces noves
per mitjà d’un procés creatiu que juga amb tex-
tures, formes i colors. La roba antiga que ja no
ens posem, aquell jersei que ens va fer la mare i
que ja no ens entra, aquella camisa amb un es-
tampat que ens agrada, però amb un tall passat

de moda, tot mereix un renaixement. La Fiona
s’encarrega de convertir en moda la roba que
semblava destinada al rebuig i la fa lluir. Fa
roba per a la dona i unisex, i també treballa per
encàrrec. Molts clients són del món del teatre,
el cinema i la publicitat. Cada vegada som més
conscients que cal reutilitzar, i l’ecodisseny fa
un gran pas en aquest sentit.

Del través-alquímia tèxtil
C. Lluna, 13 / Tel.: 93 513 08 19

E L  T A U L E L L

Nova vida als teixits antics

A la botiga també es fan treballs per encàrrec.

Joan Anton Font

E S P A I  P Ú B L I C

David Sabaté

Ciutat Vella concentra
més de 40 fires i mer-

cats en el transcurs de l’any.
La centralitat del Districte,
la diversitat d’activitats i la
demanda creixent per part
d’artesans, empreses, firai-
res, associacions i particu-
lars fan necessària una ges-
tió acurada i una normativa
específica pel que fa a les ac-
tivitats que es desenvolupen
a la via pública.
En això treballa la Unitat de
Gestió de l’Espai Públic, d’a-
cord amb el PAD de Ciutat
Vella i amb l’objectiu de bus-
car l’equilibri, la convivència
i l’ús racional d’aquest espai,
sense deixar de banda el fo-
ment econòmic i la diversifi-
cació de les activitats. En
aquest context trobem el cas
de l’avinguda del Portal de
l’Àngel, un dels espais més
emblemàtics i amb més de-
manda. Aquest espai compta
ja amb un nou sistema de
llicències públiques indivi-
duals que vol millorar, entre
molts altres aspectes, el dret
d’oportunitat, el servei a l’u-

suari o la mateixa qualitat de
les activitats. En aquest sen-
tit, s’ha dividit l’any en 22
períodes de 15 dies obert a
entitats i institucions. El
procés, que compta amb el

suport de les entitats de co-
merciants de la zona, passa
per una Mesa de Valoració
amb membres, entre d’al-
tres, de Barnacentre o d’Ar-

tesania Catalunya. Al juny es
donaran a conèixer les con-
dicions perquè els interes-
sats presentin les properes
sol · l ic ituds,  ja  de cara al
2010. Un altre exemple és la
nova regulació de la Mostra
d’Art de Sant Josep Oriol i
Pi, que se celebra els caps de
setmana a la plaça del ma-
teix nom i que disposa de 40
places per a exposició i ven-
da de dibuix, pintura i obra
gràfica. No fa gaire s’ha fet el
procés de selecció per cobrir
les places anuals vacants.
També s’ha obert una llista
d’espera per garantir la con-
tinuïtat de la mostra en els
propers anys.

Es vol millorar el
dret d’oportunitat,
el servei als usuaris
i la qualitat  de les
activitats

Les fires i mercats

de l’avinguda del

Portal de l’Àngel

i la Mostra d’Art de

Sant Josep Oriol

funcionen ja segons

una normativa

millorada 

Un dia de la Mostra D’Art a la plaça del Pi.

Equilibri i convivència a l’espai
públic en l’organització de fires

S E R V E I  P Ú B L I C

Daniel Venteo

La Fundació Barcelona Comerç, la Caixa i l’Ajunta-
ment de Barcelona donen llum verd a l’emissió de la
targeta financera anomenada “Barcelona Comerç”
La nova targeta representa una acció destacada de
promoció i suport al comerç urbà de Barcelona. Es
tracta d’una targeta de crèdit o de dèbit de caràcter
personal i de nova creació, pròpia i exclusiva per als
clients, els comerciants i els empleats associats als
eixos comercials de la capital catalana. Aquests són
els tres beneficiaris bàsics de la targeta. Els consumi-
dors podran accedir-hi de manera gratuïta i, gràcies
a ella, podran gaudir d’avantatges i descomptes sig-
nificatius en gasolineres, cinemes, aparcaments i es-
pectacles, entre d’altres. I els segons beneficiaris són
els mateixos comerços associats a la Fundació Barce-
lona Comerç. La comissió d’utilització per als comer-
ciants per les compres fetes amb aquesta targeta no-
més serà del 0,50%. També és previst que la nova
targeta tingui caràcter de targeta ciutadana, amb la
possibilitat d’utilitzar-la en el futur en els serveis
municipals, com ara biblioteques, piscines, especta-
cles, museus, aparcaments, el zoo, el Tibidabo, etc.
La nova targeta és una de les accions contingudes en
el document “El comerç de Barcelona davant l’actual
situació de crisi”, signat entre l’Ajuntament i repre-
sentants del sector comercial de la ciutat el passat
mes d’octubre, que té per objectiu l’adopció de mesu-
res concretes de reforç, promoció, incentivació, di-
vulgació i millora del teixit comercial de Barcelona.

Més informació: 
www.eixosbcn.org

Barcelona tindrà la seva
pròpia targeta de crèdit
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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 Metròpolis

El web de Barcelona Metròpolis, a l’a-
bast de tothom en català, castellà i
anglès, té un bloc que aspira a conver-
tir-se en una eina per generar debat
ciutadà i estendre’l més enllà del marc
estatal. A més, es poden consultar els
continguts de la revista, centrada en el
pensament urbà, l'arquitectura, la geo-
grafia i la sociologia.
www.barcelonametropolis.cat

Web de l'Àrea Verda

En aquest web, s’hi pot trobar tota la
informació sobre la nova fase d’im-
plantació de l’Àrea Verda amb l’amplia-
ció de la segona nova corona i, per
tant, de les zones en què també hi
haurà estacionament regulat amb pre-
ferència o exclusivitat per als veïns. 
www.bcn.es/areaverda

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

Pere S. Paredes

El districte de Ciutat Vella és un
dels més multiculturals que hi

ha a Barcelona. El centre esportiu
municipal Can Ricart no és aliè a
aquest procés de la societat i sap
utilitzar els seus recursos per millo-
rar els sistemes per integrar les dife-
rents cultures. Així, des de fa dos
anys, ofereix a tothom la possibili-
tat de realitzar Bollywood i dansa
del ventre.
El gran èxit que tenen les classes
d’aquests dos tipus de dansa fa que
dia a dia el nombre de practicants
augmenti, i es vagin coneixent més
aquestes cultures orientals.
Els organitzadors d’aquestes activi-

tats en el CEM Can Ricart ofereixen
“unes activitats diferents de les con-
vencionals per posar-se en forma
d’una manera alegre i divertida per
a la gent que li agrada ballar”.
La dansa del ventre és un dels balls
orientals més antics del món i, en-
cara que el seu origen no se sap ben
bé quin és, és un dels balls més
practicats en l’actualitat.
Com sempre, el CEM Can Ricart
està obert a les iniciatives o propos-
tes dels seus usuaris, i així va sorgir
la idea de començar un taller on
s’impartirien classes d’aquestes
dues modalitats de ball.
Segons els monitors d’aquestes acti-
vitats, la dansa del ventre és un ti-

pus de ball amb moviments suaus i
ondulats de les parts representati-
ves de la dona; però alhora, ajuda al
manteniment de la forma física de
cada practicant, sense que hi hagi
cap tipus de límit, ni d’edat, ni de fí-
sic, ni de sexe, encara que tradicio-
nalment es coneix com un ball fe-
mení.
Això sí, els practicants d’aquesta
dansa han de venir amb un vestuari
especial, diferent del que es pot veu-

re en les altres sales o espais de la
instal·lació esportiva. És un vestuari
on predominen, sobretot, els vels i
les faldilles.
Per la seva part, el Bollywood, que
actualment té molta presència en
pel·lícules arribades des d’Orient, és
un dels balls tradicionals de l’Índia.
En les classes de Bollywood es fu-
siona aquesta dansa hindú amb
música actual d’aquesta cultura. El
resultat són aquests vistosos balls
que veiem en les pel·lícules provi-
nents de l'Índia.

Més informació:
CEM Can Ricart
Sant Oleguer, 10
Telèfon: 93 441 75 26 
www.canricart.com

Bollywood fusiona
la dansa hindú amb
música actual
d’aquesta cultura

La idea de fer classes de dansa del ventre i Bollywood va partir del mateixos usuaris de Can Ricart.

Posar-se en forma amb dansa del
ventre i Bollywood a Can Ricart

Fa uns anys, els balls llatins causaven furor entre la

societat. Actualment, s’ha canviat de continent i ara

és la dansa del ventre i Bollywood
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Què em pot dir del Premi Nacional
d’il·lustració?
Amb aquest premi es reconeix per pri-
mera vegada que el treball que realitzem
els il·lustradors és cultura en majúscula,
en situar-lo al mateix nivell d’altres disci-
plines amb premi nacional, com són la
literatura, la poesia, el teatre, l’arquitec-
tura, el disseny, el còmic –un premi cre-
at el 2007–, l’assaig històric, etc. És molt
important per a una disciplina artística
en la qual es recorda l’obra, però no se’n
sap l’autor. Aquests guardons s’atorguen
en alguns casos a una obra concreta i en
d’altres, a una trajectòria com és el cas
de la il·lustració. 
Què ha significat guanyar el premi
en la primera edició?
Una satisfacció molt gran, perquè és un
reconeixement a la teva feina, que a
més té un valor doble pel fet de ser el
primer que s’ha atorgat. 
D’on li ve la vocació?
A l’escola ja dibuixava tebeos, els quals
reproduíem amb paper de calcar, però

les vocacions es defineixen a la ado-
lescència, quan es produeix el pas del
joc a la lluita per la vida.
Quan inicia la seva carrera?
Als 15 anys, vaig començar a publicar
professionalment a la revista d’humor
Matarratos, als 17, a El Papus, després  a
Por favor, revista que quan la tancava la
censura, continuava en una segona
capçalera anomenada Muchas Gracias.
I després?
Als 20 anys, vaig fer una aturada. Uns
quants anys després, en tornar a agafar
un llapis, se’m feia difícil començar de
nou a les revistes d’humor. No m’hi tro-
bava còmode, perquè en certa mesura
s’havien institucionalitzat i havien per-
dut molt de la irreverència i la combati-
vitat que mostraven a l’oposició. Final-
ment, després de valorar altres sortides,
vaig reprendre el meu camí en el món
de la il·lustració de llibres per a la cana-
lla. Aquesta especialitat m’ha permès
experimentar sobre el que és la narració
amb imatges. La llàstima és que gairebé
els únics llibres il·lustrats són els infan-
tils. Però penso que això comença a
canviar.
També ha conreat la il·lustració de
premsa, oi?

Bé, la il·lustració de premsa ha acabat
convertint-se en la meva primera feina.
He treballat per als grans diaris d’aquí,
El País, La Vanguardia, El Mundo…, i
també per a algun de nord-americà com
l’International Herald Tribune.
Però això no és molt complicat?
En general, és una mica de bojos. Per
exemple, amb els nord-americans has
de tenir en poques hores els esbossos
d’una imatge, la qual, un cop aprovada,

hauràs de lliurar acabada en un parell
d’hores. Els d’aquí també et donen un
temps molt ajustat, però això també et
dota de molts recursos gràfics.
I la seva carrera com a docent?
Vaig començar fa prop de vint anys gai-
rebé alhora, a l’escola Massana i a l’Es-
cola Professional de la Dona, on gràcies

a  la il·lustradora Maria Rius hi havia
una especialitat d’il·lustració, ensenya-
ment que aleshores no estava reglat. A
la Massana, era una assignatura de l’es-
pecialitat de Disseny gràfic.
Quina valoració en fa?
Per temperament, em cal racionalitzar a
tir passat el que faig. I l’ensenyament
t’obliga a reflexionar,  perquè hi has de
donar el màxim de pautes objectivables.
En el de l’art també, tot i que és en gran
mesura intuïtiu. I com la nostra és una
feina solitària, també m’ha permès un
contacte constant amb gent amb qui es
comparteixen inquietuds. Aquesta rela-
ció et proporciona claus sobre la feina
que fas i, d’altra banda, et permet trans-
metre el teu coneixement, cosa molt
gratificant.
El futur?
Quan em van donar el premi, que és a
una trajectòria, vaig pensar que en cas
de merèixer-lo, potser me l’haurien
d’haver donat d’aquí a vint anys o a títol
pòstum, perquè la meva trajectòria con-
tinua. Però m’ha servit d’estímul per
abandonar coses que ja no tenia ganes
de fer i dedicar-me a projectes que
m’engresquin, és a dir, seguir fent allò
que em puc creure.

E N T R E V I S T A Arnal Ballester, Premi nacional d’il·lustració concedit el 2008 

Arnal Ballester en el seu estudi.

L’il·lustrador Arnal Ballester, professor també de

l’escola Massana, ha estat reconegut com un dels

millors il·lustradors d’Espanya en ser-li atorgat el

Premi Nacional d’il·lustració el 2008

“Als 15 anys
vaig començar a publicar

professionalment a la
revista d’humor

“Matarratos”

“A l’escola ja dibuixava
tebeos, que reproduíem
amb paper de calcar”

Josep Maria
Contel


