
La violència que pateixen les do-
nes només s’acabarà quan dones
i homes convisquin les unes al
costat dels altres, caminant junts
per la vida i no en la solitud de la
por. Aquest és l’objectiu que s’ha
proposat el Consell de Dones de
Ciutat Vella. Arribar-hi és una
qüestió de temps i  de treball
constant. Al PIAD, al carrer Eras-
me Janer, 8; al Centre Municipal
d’Atenció a les Urgències Socials,
al carrer Comerç, 44, i a tots els
centres cívics dels barris, hi ha
dones per atendre directament i
ajudar les dones que pateixen
violència. També es pot demanar
ajut a través del telèfon gratuït
900 900 120, de la Generalitat
de Catalunya.

Tothom contra la violència
dirigida a les dones

ACTUACIONS

La Llei de barris inclou
el  Projecte d’intervenció
integral en el barri

INVERSIÓ

Generalitat i
Ajuntament,
a parts iguals 

OBJECTIU

La culminació de la
recuperació urbana
de la Barceloneta

Pàg. 3

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Teresa Caja
Presidenta de l’Associació 
de Comerciants del carrer
d’Avinyó

“M’agrada passejar
pels carrers més
estrets del barri”

F E S T E S Pàg. 4

Fires i activitats
nadalenques
als carrers de
Ciutat Vella

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Dones pakistaneses
de Ciutat Vella
Integració a través
de l’esport aquàtic

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

El telèfon 010
amplia l’horari
Funciona de dilluns a
diumenge de les 8 del matí
a les 12 de la nit

S O C I E TAT Pàg. 6

Un documental
recull la convivència
entre cultures a la
pista de bàsquet

Pàg. 5
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Concentració davant la seu del Districte, el dia 25, contra la violència de gènere.

L’alcalde, Jordi Hereu, i la regidora del Districte, Itziar González, durant la roda de premsa de presentació del nou projecte.

La Barceloneta es transformarà
amb la participació ciutadana



Fins al 22 de desembre
Fira de Santa Llúcia
Av. de la Catedral
La fira més arrelada i tradicional i també la més gran
de totes les que se celebren durant l’any a Barcelona.

Fins al 22 de desembre
XI Mostra d’artesania de Sant Eloi
Horari comercial. C. Argenteria
Ofereix música en viu cada dia (de 18 a 20 h) i tallers
infantils els matins dels dissabtes.

Del 19 de desembre al 6 de gener
Fira d’artesans de la Barceloneta
Horari comercial. Pg. de Joan de Borbó

Dissabte 20 de desembre 
Festa del Caga Tió
A les 17 h. Plaça de Sant Agustí 
Caramelles
A les 18 h. Riera Alta i Carme
Concert de Nadal
A les 18 h. La Rambla
Amb les corals de Sant Ignasi i del Museu Marítim.

29 i 30 de desembre i 2 i 3 de gener
Carter reial al Palau de la Virreina
D’11.30 a 13.30 h i de 17 a 19.30 h. Palau de la Virreina
Espai oriental on el carter reial rebrà els nens i nenes
que vulguin deixar les seves cartes als Reis.

2, 3 i 4 de gener
Carter reial al Pailebot Santa Eulàlia
D’11.30 a 13.30 h i de 17 a 19.30 h. Palau de la Virreina
Atracat al Moll de la Fusta. No està adaptat a persones
amb mobilitat reduïda.

Diumenge 4 de gener
Els tallers reials obren les portes
D’11.30 a 18.30 h. Palau de la Metal·lúrgia (av. Maria
Cristina)
Jornada de portes obertes perquè el públic pugui ob-
servar de prop les carrosses i els seguicis dels reis.

Dilluns 5 de gener
Cavalcada de Reis
A les 18 h. Sortida: passeig de Circumval·lació
Arribada amb el pailebot Santa Eulàlia al Moll de la
Fusta a les 17.30 h, trasllat amb vehicles d’època fins al
pg. de Circumval·lació i recorregut següent: Marquès
de l’Argentera, Via Laietana, plaça Urquinaona, Fonta-
nella, Pelai, plaça Universitat, ronda Sant Antoni, Se-
púlveda, Vilamarí, Lleida, Rius i Taulet i Font Màgica.
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Dijous 18 de desembre
Lo Babo
A les 18 h. Bibl. Bonnemaison (Sant Pere més Baix, 7)
Contes tradicionals dels Països Catalans protagonitzats
per éssers fantàstics.

Dimarts 30 de desembre
Vols jugar com els romans?
Museu d’Història de la Ciutat (plaça del Rei, 7-9)
Un taller per conèixer els jocs (i jugar-hi) que tenien els
nens i nenes romans ara fa 2.000 anys. S’assemblen als
que juguem ara o són completament diferents?

Dilluns 5 de gener
Paisatges infinits
A les 17 h. Bibl. Bonnemaison (Sant Pere més Baix, 7)
Proposta que uneix literatura i joc. Es porta a terme
durant les vacances de Nadal escolars i no és necessària
la presència dels pares.

Fins a l’11 de gener
Pessebres/Szopki
Museu Diocesà de Barcelona (av. de la Catedral, 4)
Espectaculars pessebres de Cracòvia. La mostra es com-
plementa amb una col·lecció de dibuixos de l’estudiós
costumista Joan Amades i del pessebrista Joan Danés.

Fins a l’1 d’abril
Història d’uns colors
Gremi Provincial de Pastisseria (Comerç, 36)
Exposició dedicada al FC Barcelona que combina objec-
tes històrics del club amb creacions amb xocolata.

Fins a l’11 de gener
Cuttlàs, anatomia d’un pistoler
A les 22 h. Dg., a les 19.30 h. Teatre del Raval (Sant Anto-
ni Abat, 12)
Una obra de teatre visual basada en els còmics de Cal-
purnio.

Dissabte 13 de desembre
Collserola, el bosc mediterrani
A les 10.30 h. Plaça Karl Marx
Itinerari en bicicleta pel parc barceloní. Inscripció obli-
gatòria: bicibarris@bacc.info.

Una publicació de l’Ajuntament de Barcelona. Consell d’Edicions i Publicacions: Carles Martí, Enric Casas, Eduard Vicente, Jordi Martí, Jordi Campillo, Glòria
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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



Daniel Venteo

El Projecte d’intervenció
integral de la Barceloneta

preveu actuacions de millora
de l’habitatge, l’espai públic,
la xarxa d’equipaments, la di-
namització social i econòmica

i la protecció mediambiental
del barri, conjuntament amb
la participació destacada de
veïns i entitats de la Barcelo-
neta. Així ho van explicar l’al-
calde, Jordi Hereu, i la regido-
ra del Districte, Itziar

González, durant una roda de
premsa que va tenir lloc el dia
29 d’octubre a la Biblioteca
Barceloneta-La Fraternitat.
Una de les actuacions desta-
cades previstes en el projecte
és la possibilitat que els veïns
que ho vulguin fer es puguin
acollir als ajuts econòmics per
instal·lar ascensors en les se-
ves comunitats. En paraules
de la regidora del Districte, It-
ziar González, “aquest projec-
te no és vàlid fins que no
s’hagi parlat amb els veïns.
Allà on se’ns demani, hem de
poder donar resposta als
veïns”. A més, s’impulsaran
mesures de mediació per tal
de posar d’acord propietaris i

veïns. L’opinió d’aquests serà
darrers la prioritària.
La nova Oficina Tècnica de la
Barceloneta serà el referent
pel que fa a la participació i la
mediació i s’instal·larà a prin-
cipi de l’any que ve al carrer
Ginebra.
Una altra de les iniciatives
que es vol accelerar amb el
nou projecte és la construc-
ció d’un edifici d’habitatges
públics al pg. Joan de Borbó,
els quals es preveu que es
comencin l’estiu del 2009 i
estaran destinats als veïns
del barri.
Pel que fa a l’espai públic, es
preveu la millora del parc de
la Barceloneta, com també
les places de la Maquinista i
del Llagut, entre d’altres.
També s’urbanitzaran car-
rers transversals del barri i
es transformarà la  plaça
d’Hilari Salvadó.
La xarxa d’equipaments es
veurà millorada amb actua-

cions en les instal·lacions del
centre cívic Barceloneta, la
construcció d’una cobertura
lleugera de les pistes esporti-
ves de la Maquinista, la recu-
peració dels locals de les plan-
tes baixes que s’usen com a

estacions transformadores i
la posada en marxa d’una xar-
xa de comunicacions wifi.
També s’instal·laran plaques
d’energia solar en els equipa-
ments i es crearà un punt
verd al parc de la Barceloneta.
La inversió total del nou pro-
jecte de millora puja fins als
16,11 milions d’euros, que se-
ran aportats a parts iguals per
la Generalitat i l’Ajuntament.
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La plaça del Llagut és un dels espais que es preveu millorar.

El barri inicia una nova fase 

de la seva transformació urbana

amb la participació dels veïns,

gràcies al Projecte d’intervenció

integral de la Barceloneta, inclòs

dins de l’última convocatòria 

de la Llei de Barris

El projecte
significarà una
inversió econòmica
de 16,11 milions
d’euros

La Barceloneta es transformarà
amb la participació ciutadana

C IU TA DA N S OPINE N

Àngels Simarro
Presidenta AVV
Barceloneta

Sí que n’estic informa-
da. No s’ha de confon-
dre la Llei de barris
amb la reforma inte-
rior. Tot el que són
millores per al barri és
positiu. 

Patrícia Gargallo
Mestra

Tot i que no estem
gaire informats, penso
que sempre que el bene-
fici sigui per a la gent
del barri, estiguem o no
a l’Associació de Veïns,
és bo per a nosaltres.

Francisco Estevan
Jubilat

N’estic informat i crec
que els acords encara
no estan del tot ajus-
tats a la seva finalitat,
tot i que penso que és
important que es millo-
ri el barri en tots els
seus aspectes.

Antonio García
Economista

Sí que ho sé, i penso
que encara falta molta
feina per fer, tot i els
acords. No hi ha prou
diners, hi ha moltes
intencions, però molt
camí per fer.

Emília Pérez
Funcionària

No n’estic informada,
però trobo bé que es
facin millores al barri,
sobretot en algunes
parts que estan bas-
tant deixades.

Joan Rodríguez
Informàtic

Gairebé tothom n’està
informat, tot i que
penso que és molt difí-
cil que l’acord es concre-
ti, perquè el veí té un
punt de vista molt seu i
el Pla de barris és dife-
rent. Que guanyi el
seny.

S a p  q u e  l ' A j u n t a m e n t  h a  p r e s e n t a t  e l  p r o j e c t e  d ' i n t e r v e n c i ó  i n t e g r a l  d e  l a  B a r c e l o n e t a ?
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Redacció

Ciutat Vella s’omple de fi-
res, mercats i celebra-

cions quan s’apropa el Na-
dal. Cites tradicionals
d’aquesta època són la fira
de Santa Llúcia (av. de la Ca-
tedral, fins al 22 de desem-
bre) o la XI Mostra d’artesa-
nia de Sant Eloi (c.
Argenteria, fins al 22 de de-
sembre), que ofereix música
en viu cada dia (18-20 h) i
tallers infantils els dissabtes
(12-14 h). 
Els presents de Nadal i Reis
també es poden trobar al
mercat de Brocanters (portal
de l’Àngel, fins al 20 de de-
sembre), al del Col·lectiu
d’Artesans de l’Alimentació
(plaça del Pi, els caps de set-
mana), a la fira de la Ceràmi-
ca (portal de l’Àngel, 21 de
desembre-5 de gener), a la
d’Artesans de la Barceloneta
(pg. Joan de Borbó, 19 de
desembre-6 de gener), a la
d’Artesania de la Rambla
(rambla Santa Mònica, dis-
sabtes, diumenges, vigílies i
festius), a la de Pintors de la
plaça Sant Josep Oriol (dis-
sabtes i diumenges), al nou

mercat obert del Raval (ram-
bla del Raval, dissabtes i diu-
menges), al mercat de filatè-
lia i numismàtica de la plaça
Reial (diumenges al matí) i a
la fira de Reis de l’avinguda
Francesc Cambó (2-5 de ge-
ner). Acompanya aquesta
oferta un ampli programa

d’activitats organitzat pels
comerciants i artesans. Al
Raval, el 20 de desembre hi
haurà la  festa del Caga Tió a
la plaça Sant Agustí (17 h) i
caramelles als carrers Riera
Alta i Carme (18 h). També

es faran recorreguts en tre-
net pel barri del 22 al 24 de
desembre (c. Tallers i av. de
les Drassanes). A la seu de
l’Eix Comercial del Raval
(Nou de la Rambla, 14) es
podrà visitar una exposició
de Nadal fins al 9 de gener.
El 20 de desembre es farà
un concert de Nadal a la
Rambla (18 h), amb les co-
rals de Sant Ignasi i del Mu-
seu Marítim. Com a nove-
tat, es convoca el 1r
concurs fotogràfic “El Na-
dal a Barnacentre”. Hi
haurà tres premis en vals
de compra de 500, 300 i
200 euros (Informació: T.
93 318 77 44). 

Més informació:
010. Preu: 0,45 euros (IVA
inclòs), establiment de
trucada, i 0,06 euros el
minut (IVA inclòs)

La Carassa és una de les tradicions més antigues.

A les fires de
sempre s’hi afegeix
el nou mercat
obert del Raval
els dissabtes i
diumenges

El Nadal arriba als

carrers de Ciutat

Vella. Les fires con-

viuen amb celebra-

cions tradicionals i

novetats com ara un

concurs nadalenc

de fotografia

Nadal de fires i tradicions 
als carrers de Ciutat Vella

El virrei Amat (II)

J. M. ContelÀLB UM HI S TÒR IC

Projecte del Palau de la Virreina que Manuel Amat va
fer construir a Gràcia. (Foto: Llibre El Palau de la
Virreina - Ajuntament de Barcelona.)

El 1737, mentre estava destinat a la guarnició de Ciudad
Rodrigo, Manuel d'Amat rebé el nomenament de coronel
de dragons. El 1740, a la mort de l'emperador Carles VI,
va esclatar una nova guerra pel tron austríac en la qual
tornaren a lluitar plegats els exèrcits espanyol i francès
contra els italians i en la qual va prendre part Manuel
d'Amat sota comandament de l'infant Felip. 
Acabat el conflicte internacional, el 1747, fou nomenat
coronel del regiment de Dragons de Batàvia amb seu a
Mallorca, en un moment que l'illa es trobava blocada per
l'esquadra anglesa i on Amat va sobresortir aprovisionant
d'aliments l'illa des de Barcelona. Després de 35 anys de
servei, el 1753 es va traslladar a Madrid, on al cap de
pocs mesos fou nomenat governador de Xile, país al qual
va arribar l'abril de 1755.
Amb 44 anys –dots castrenses, sentit de disciplina, capaci-
tat d'organització, bon administrador i treballador, però
massa enèrgic, poc flexible i poc tacte–, començava la seva
aventura americana, que va durar més de vint anys. 
A Xile, Manuel d'Amat hi va estar destinat sis anys i mig,
un temps durant el qual va dur a terme una tasca de go-
vern excel·lent i, com a bon militar, va dedicar una bona
part del seu temps als assumptes d'aquesta mena. De les
moltes accions seves, se'n pot esmentar el primer diccio-
nari descriptiu del país, Historia geográfica e hidrográfica
del reino de Chile, acabat el 1760. La seva tasca per millo-
rar Xile en general va ser reconeguda per la cort, la qual el
1759 l'ascendí al càrrec de tinent general de l'exèrcit.

Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 443 22 65
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Es talla al trànsit a la ronda de Sant Antoni 
Al principi de gener, un cop acabades les festes, es tan-
carà a la circulació de vehicles el tram de la ronda de
Sant Antoni que hi ha entre els carrers de Comte d’Ur-
gell i Casanova. El motiu d’aquest tall de trànsit és el
començament de les obres de construcció del mercat
provisional que haurà d’acollir els comerciants del
mercat de Sant Antoni mentre durin les obres de reha-
bilitació i modernització.

Més de cent entitats participen al Raval(S)

El Festival de Cultura del Raval, Raval(s), ha celebrat la
seva sisena edició durant el passat mes de novembre.
Més de cent entitats del barri han participat en l’orga-
nització de les nombroses activitats programades en-
tre els dies 13 i 16. Els Jardins de Rubió i Lluch, els
Jardins dels Horts de Sant Pau, l’església de Sant Pau
del Camp o la rambla del Raval han estat escenaris de
concerts, exposicions, espectacles de carrer, tallers in-
fantils, entre altres activitats. 

Premis “Dibuixem la Mercè” 
El passat mes de novembre es va fer el lliurament dels
premis del concurs “Dibuixem la Mercè”, un acte que
va tenir lloc al Saló de Cent de l’Ajuntament i que va
ser presidit per l’alcalde, Jordi Hereu. Hi van assistir
també alumnes de les quinze escoles que havien parti-
cipar en aquesta XIV edició. Els organitzadors del con-
curs, Barna Centre, van rebre gairebé 4.000 dibuixos,
la majoria procedents d’escoles, però també n’hi havia
de nens que s’hi presentaven a títol individual. 

El carrer de la Lluna celebra la lluna plena 
El passat 13 de novembre va haver-hi lluna plena i els
comerciants del carrer de la Lluna ho van celebrar
plenament. Una programació amb el nom de “Lluna
vivent de tardor” va omplir la banda oest del barri
del Raval de música, tallers per a nens, exposicions,
teatre d’intervenció social, contacontes, lectura erò-
tica, xerrades i sessions de fotos de moda, entre al-
tres activitats. 

Dolors Roset

Ales escales de la seu del
Districte, sota una pancar-

ta on es llegia “Viviu amb nos-
altres”, dones i homes vincu-
lats a Ciutat Vella es van
fotografiar junts per mostrar
que el camí per posar fi a la
violència que pateixen les do-
nes és que se les respecti com a
éssers humans. Aquest és un
dret primordial que no s’acon-
seguirà sense la solidaritat i
participació dels homes. Per
això també es va demanar la
participació activa dels homes
als actes de celebració del Dia
Internacional contra la violèn-
cia envers les dones, que van
tenir lloc el 25 de novembre.
Així mateix, a la plaça Bonsuc-
cés, s’hi va instal·lar, durant
quatre dies, una gran xarxa

perquè tothom hi deixés pa-
pers on haguessin escrit els
seus pensaments i desigs per
posar fi a la violència que patei-
xen les dones. Aquests pensa-
ments i desigs també es van re-
collir en unes bústies

instal·lades als centres cívics o
enviades per correu electrònic.
L’objectiu era recollir la màxi-
ma diversitat de pensaments
dels quatre barris de Ciutat Ve-
lla: la Barceloneta, Gòtic, Raval

i Sant Pere, Santa Caterina i la
Ribera. Ara es treballa en l’ela-
boració d’un recull que es vol
fer arribar a totes les cases del
districte.
Pocs dies després, el 28 de no-
vembre, es va fer una jornada
de formació contra la violència
de gènere. Les sessions estaven
obertes a tothom que hi va vo-
ler participar. 
Totes aquestes iniciatives han
sorgit del Consell de Dones de
Ciutat Vella, en el qual poden
participar entitats que treba-
llen temes sobre la dona com
també persones que viuen, tre-
ballen o estimen Ciutat Vella i
que tenen interès a participar-
hi a títol individual. Qui en vul-
guin formar part, s’han d’a-
dreçar a la seu del Districte, a
la plaça Bonsuccés. 

Per a informació
i demanar ajuda:
Telèfon gratuït 
900 900 120 
PIAD
C. Erasme Janer, 8
Centre Municipal d’Atenció
a les Urgències Socials
C. Comerç, 44

Dones i homes junts contra la
violència envers les dones

El carrer Avinyó millora i guanya espai per als vianants
Redacció 

El mes de novembre van
començar les obres de mi-

llora al carrer Avinyó que han
de reflectir-se en una impor-
tant renovació del carrer i més
espai per als vianants. Les
obres que s’hi estan duent a
terme i que és previst que ha-
gin acabat a principi de de-
sembre produiran millores
substancials. Gran part del
carrer, el tram entre els car-
rers Ferran i Milans, serà de
plataforma única, és a dir, vo-

reres i calçada estaran el ma-
teix nivell, de manera que els
vianants guanyaran espai i ac-
cessibilitat. El carrer Avinyó
passarà a ser, doncs, de prio-
ritat invertida, que són
aquells carrers en què hi po-
den circular vehicles, però a
poca velocitat i cedint sempre
la prioritat al vianants. Entre
les actuacions que s’hi estan
fent, hi ha també l’arranja-
ment de les voreres i la neteja
de façanes i pintades.
Les millores que s’estan duent

a terme al carrer Avinyó for-
men part de les actuacions del
nou Pla de Millora Integral de
l’Espai Públic que ha endegat
l’Ajuntament de Barcelona i
que ha de comportar actua-
cions sobre 1.640 carrers i
places, un 40% del total de la
ciutat. Els diferents serveis
municipals que hi actuen es
coordinen per tal de garantir
que les obres es facin en el
menor temps possible i que
les molèsties causades al veï-
nat siguin les mínimes.

Anna López, comerciant del carrer Avinyó, ha cedit la seva imatge
per a la informació de les millores del carrer.

La concentració de

dones i homes a la

seu del Districte va

simbolitzar que

només es pot aca-

bar la violència que

pateixen les dones

amb la implicació i

voluntat de tots

Recollida de pensaments i desigs contra la violència.

La violència de
gènere no s’acabarà
sense la participació
dels homes

“ V I V I U  A M B  N O S A LT R E S ”A
Aquesta és la petició que les dones fan als homes per eli-

minar la violència de gènere. Una gran pancarta a la

façana de la seu de Ciutat Vella, a la plaça Bonsuccés,

amb motiu del Dia internacional contra la violència

envers les dones, feia una crida als homes perquè esti-

guin al costat de les seves dones. És una petició de res-

pecte mutu per avançar conjuntament, els uns al costat

de les altres, al llarg de la vida.
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S O C I E T A T

Felicia Esquinas

El documentalista Albert
Folk ha seguit un petit

club de bàsquet de la Rambla
(el Ciutat Vella CB) durant un
any, el temps que dura una lli-
ga sub-21. Ell era al darrere de
la càmera i al davant, nois
com el Pabú, el Gerard, el Ma-
rio, l’Hilario o l’Adri, jugadors
de l’equip, que tenen entre 18
i 19 anys. N’hi ha que són
d’“aquí” i d’altres són immi-
grants o fills d’immigrants,
però comparteixen la passió
pel bàsquet i les inquietuds
per un futur que comença a
obrir-se davant d’ells. 
Això és el documental Ciutat
Vella CB, 52 minuts de “mira-
da normalitzadora sobre la
immigració i la convivència
entre persones d’orígens dife-
rents”, explica Folk, el seu di-
rector. “Sempre que s’aborda
la immigració es fa amb una
perspectiva acusatòria o victi-
mitzadora, i jo ho he volgut
fer des de la normalitat”, afe-
geix. Per aquesta raó va triar el
Ciutat Vella CB, “un equip que
no té com a finalitat fer una
tasca d’integració, perquè
aquesta realitat de convivèn-
cia entre cultures ja s’hi pro-
dueix espontàniament per la

ubicació del club”. Albert Folk
fa cinc anys que es dedica pro-
fessionalment al documental
(El camioner, 2005; Krokodillos
On The Road, 2007) i ha fet
Ciutat Vella CB amb Adrián de

la Cruz (muntatge) i Jordi Ri-
bes (disseny de so). És un
projecte personal del docu-
mentalista, on barreja el seu
interès per la nova societat
que perfila el fet immigratori
amb la seva afició a l’esport, i

al qual ha donat un tracta-
ment força cinematogràfic. El
film es va presentar el 25 de
novembre a l ’auditori del
Macba, i tres dies després es
va emetre per Canal 33.
Ciutat Vella CB és una copro-
ducció d’Animal Films i Televi-
sió de Catalunya,  feta amb el
suport del Districte de Ciutat
Vella, l’Institut d’Educació de
l’Ajuntament de Barcelona i la
Federació Catalana de Bàs-
quetbol (FCBQ). 

Més informació:
http://albertfolk.blogs-
pot.com

Pots veure aquest

documental al web:

http://vimeo.com/2234514

El documental
segueix un equip
de bàsquet de
Ciutat Vella durant
tota una lliga

Ciutat Vella CB,

del documentalista

Albert Folk, s’ha

presentat a

l’auditori del Macba

a final de novembre

Un moment de la presentació del documental.

Un documental recull la convivència
entre cultures a la pista de bàsquet

Ala Barceloneta hi ha un antic establiment
gràcies al qual ens serà molt fàcil tenir-ho

tot ben lligat. Hilados Donado és una d’aquelles
botigues tan especialitzades que fan que n’hi
hagi molt poques d’iguals. Hi venen cordes, xar-
xes i fils de tota mena. La va obrir el Jesús Do-
nado i actualment ja hi és al capdavant l’Anto-
nio, el seu fill. Els pescadors professionals en
són clients habituals perquè hi troben les xarxes
de pesca. Del sector de la construcció, també en
tenen molts clients, com també del lleure, com

ara equips de futbol, per fer les porteries, i d’al-
tres esports. Fins i tot venen material per a de-
coració, com les cordes antigues, les quals es
col·loquen com a sòcol, o les xarxes de cotó, que
queden la mar de bé de cortina. Els materials
d’Hilados Donado van dels naturals com el cà-
nem, l’espart i el cotó a d’altres d’innovadors
que permeten fer cordes molt resistents amb
molt poc gruix.
Hilados Donado
C. Almirall Churruca, 9/ Tel.: 93 221 75 46

E L  T A U L E L L

Cordes, xarxes i fils per a tots els usos

Hilados Donado tenen materials naturals i d’altres d’innovadors.

Joan Anton Font

S E R V E I  P Ú B L I C

Ara, funciona de dilluns a diumenge,

de les 8 del matí a les 12 de la nit

Daniel Romaní

El popular telèfon d'informació 010 amplia l'horari.
Des del principi del passat mes de novembre funciona
els set dies de la setmana de dilluns a diumenge des de
les vuit del matí fins a les dotze de la nit (abans era
obert de les vuit del matí a les deu de la nit, a excepció
dels diumenges, que estava inactiu).
El telèfon 010 (807 117 700  si es truca des de fora de
l'àrea metropolitana de Barcelona i 93 486 00 98 per a
persones amb discapacitat auditiva) és un servei d'in-
formació municipal i general sobre equipaments, agen-
da d'actes, serveis, etc., dins l'àmbit metropolità. Els
qui l'atenen resolen pacientment dubtes d'allò més di-
versos. Mitjançant el telèfon 010 també es pot fer un
munt de tràmits de l'Ajuntament de Barcelona relacio-
nats amb el padró —com per exemple, alta o canvi de
domicili al padró municipal—, indagacions sobre ob-
jectes perduts —que guarda l'Oficina de Troballes—,
sol·licitar el distintiu de resident de l'Àrea Verda,
llicències, comunicats o assabentats d'obres, informa-
ció d'ajuts per a la rehabilitació d'edificis, habitatges i
locals comercials, aspectes relacionats amb Hisenda —
pagament i domiciliació de tributs i multes, canvi de ti-
tular de l'IBI, canvi d'adreça fiscal, duplicats de rebuts,
notificació de deute pendent...— alta del cens d'ani-
mals de companyia i molts més.   
El preu de la trucada del telèfon 010 és de 0,45 euros
(IVA inclòs), establiment de trucada, i 0,06 euros el mi-
nut (IVA inclòs), tarifat per segons. És un telèfon que
no et fa esperar: el 2007, el 78% de les trucades es van
atendre en menys de 14 segons.

El telèfon 010 amplia 
l'horari d’atenció
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P O L I E S P O R T I U

Pere S. Paredes

C iutat Vella viu una nova i grati-
ficant proposta d’iniciació es-

portiva mitjançant la feina realitza-
da des del Departament de
Dinamització Social i les seves ins-
tal·lacions esportives, les quals ofe-
reixen noves iniciatives a les dones
de l’ACESOP (l’Associació Cultural,

Educativa i Social-Operativa de Do-
nes Pakistaneses), perquè s’integrin
totalment a la societat.
Aquesta proposta esportiva neix
després de viure amb èxit l’evolució
de les integrants d’ACESOP al taller
d’Iniciació Dona Activitat Física als
centres esportius municipals Can
Ricart i Frontó Colom, les tempora-

des 2007 i 2008.
El programa vol, a través del ta-
rannà esportiu, oferir activitats que
reforcin aspectes fonamentals com
l’autoestima, l’amor a un mateix, la
força i l’equilibri mental amb activi-
tats com la coneixença del medi
aquàtic, la iniciació a l’activitat físi-
ca i la defensa personal.
Aquest programa d’iniciació espor-
tiva de les dones a l’activitat física
neix de la realitat en què es troben
un gran nombre de dones proce-
dents de diferents països on les di-
ferències culturals fan que, en
molts casos, la convivència no sigui
del tot fàcil, on hi hagi dones soles
amb fills a càrrec o dones maltrac-

tades. Els tallers promouen la parti-
cipació de la dona musulmana en
l’esport. Així es fan activitats físi-
ques no només en una sala dirigida
del complex municipal, sinó que
també s’inclou el treball físic a la
sala de fitness, on es dóna llibertat a
les dones perquè facin elles soles el
treball cardiovascular.
També es va promoure el programa
de coneixença del medi aquàtic on
s’ha compaginat l’aprenentatge de
la natació amb el treball físic a l’ai-
gua amb sessions d’aiguagim.

El programa d’iniciació esportiva a Ciutat Vella vol,

des del punt de vista esportiu, reforçar aspectes tan

fonamentals com l’autoestima

La coneixença del medi
aquàtic, un dels pilars
de la integració de les
dones pakistaneses

Els tallers promouen la participació de la dona musulmana en l’esport.

Les dones pakistaneses
s’integren a través de l’esport

M U LT I M È D I A

TELEVISIÓ

Barcelona Televisió
“Hola Barcelona”
De dilluns a divendres, de 12.30 a 15.30 h
Dissabte i diumenge, de 14 a 15.30 h
Canal 39 UHF i Canal 26 TDT

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

Serveis d'atenció al ciutadà

Els serveis d'atenció al ciutadà tenen
l'objectiu de satisfer les demandes
d'informació sobre la ciutat, solucionar
els tràmits municipals i atendre les
queixes i els suggeriments sobre els
serveis municipals. 
www.bcn.cat/sac/

Medi Ambient

L'aigua, els espais públics, el servei de
neteja i residus i la qualitat ambiental
tenen un espai en aquest web, on
també s'expliquen les bases de
l'Agenda 21. Barcelona, amb la seva
Agenda 21 Local, disposa d’un punt de
referència que cohesiona la gestió de la
ciutat segons l’objectiu de la sostenibi-
litat.
www.bcn.cat/mediambient/

w
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Suposo que vostè ha vist canviar
molt el comerç al carrer d’Avinyó i
al Barri Gòtic. 
I tant! Ara el que hi ha més són boti-
gues de roba, sobretot de roba de dona.
Quan jo era petita hi havia moltes boti-
gues de queviures –ara no n’hi ha cap–;
davant de casa meva hi havia una llete-
ria, on tenien vaques i tot, impremtes...
Jo vaig viure la infantesa en una casa
que es trobava on ara hi ha la plaça Sant
Miquel, davant de l’edifici novíssim de
l’Ajuntament, al carrer Gegants, que es
diu així perquè s’hi guardaven els ge-
gants que sortien per la processó del
Corpus i les festes assenyalades. A la
planta baixa hi teníem una botiga de fi-
reta i una altra de paraigües, i més tard
un rellotger... D’establiments d’aquest
tipus ja no n’hi ha. Tampoc es veuen
drapaires, que era l’ofici del meu pare i
del meu avi.
Quins records té del seu pare com
a drapaire?
Tot ho reciclava: les ampolles de cava

–abans totes eren iguals–, la roba –en
feia draps–, el paper, el vidre... fins i tot
el pa sec, el qual s’aprofitava per a l’ali-
mentació dels animals. Sembla que el
reciclatge s’hagi inventat ara, però fa
anys ja existia!
Vostè també segueix la tendència
del comerç a la zona i té una boti-
ga de roba, Sol i Lluna. 
Sí, és de roba i complements. Vaig tro-
bar un local molt bonic al carrer de n’A-
rai, que és un petit carrer que va d’A-
vinyó a la plaça George Orwell. Havia
estat una botiga de pesca salada –s’hi
venia bacallà, olives.... Hi conservo les
piques on es posava el bacallà per des-
salar-lo. Vaig voler respectar-ne tota
l’estructura, cosa que lamentablement
no passa gaire en aquest barri. Hi ha
molts establiments nous que han fet
veritables destrosses. S’ha d’anar amb
molt de compte a l’hora de donar un
permís de reforma d’un local.
Quins són, al seu parer, els punts
febles del barri, els aspectes que
creu que podrien millorar?
És un barri tranquil, la gent és molt
amable; de tota manera hi ha excep-
cions: de tant en tant hi ha qui posa la
música a tot volum i, a les nits, hi ha

grups –de turistes però també d’aquí–
que estan un bona estona en una can-
tonada i canten o criden. Abans hi ha-
via més bars que ara i es respectava el
silenci. De tota manera, en la major
part de casos la gresca excessiva no és
culpa dels bars ni de les terrasses; els
mateixos propietaris de les terrasses
es preocupen que no hi hagi massa xi-
varri. 

Quins indrets aprecia especial-
ment del barri, aquells on acostu-
ma a passejar o a portar de visita
els amics que vénen de fora?
A mi m’agraden especialment els
carrers més estrets: el carrer Milans, el
carrer Carabassa, el carrer Obradors,
la plaça Sant Just... M’entusiasmen al-
guns dels edificis antics que hi ha, i
em fa mal veure-hi pintades i botigues
tancades. 

Han començat les obres de millora
del carrer d’Avinyó; al tram que va
del carrer Ferran a Milans no hi
haurà voreres, sinó una platafor-
ma única, com en els típics carrers
de vianants. Pensa que això en
farà un carrer més còmode?
Jo crec que aquesta renovació anirà
molt bé per al veïnat i per al comerç.
Serà més agradable passejar-hi. Les vo-
reres dificultaven l’accessibilitat als dis-
capacitats i a la gent gran. Sap que
aquest és l’únic carrer que travessa tot
el Gòtic, des del port fins a l’avinguda
de la Catedral?
Amb diferents noms.
Sí, Simó Oller, Avinyó, Banys Nous i
carrer de la Palla. 
Quines activitats organitza l’Asso-
ciació de Comerciants del carrer
d’Avinyó?
Des de fa uns anys organitzem una des-
filada de models, que compta amb la
participació de joves dissenyadors del
barri i cinema a l’aire lliure a la plaça Ge-
orge Orwell. D’aquí a uns dies hi haurà
cinc capgrossos que passejaran pel car-
rer i donaran caramels als nens. Jo pre-
fereixo capgrossos i no pares noels, que
són una importació.

E N T R E V I S T A Teresa Caja, presidenta de l’Associació de Comerciants del carrer d’Avinyó

Teresa Caja a la seva botiga del carrer Avinyó.

Teresa Caja és una entusiasta del Barri Gòtic,

on va néixer. Actualment és la presidenta de

l’Associació de Comerciants del carrer d’Avinyó

“Aquest és l’únic
carrer que travessa

tot el barri Gòtic”

“M’agrada passejar
pels carrers més
estrets del barri”

Daniel 
Romaní


