
El Pla educatiu d’entorn va ser
una iniciativa que es va engegar
l’any 2004 al barri del Raval i que
ara, després de quatre anys d’ac-
tuacions, fa balanç i actualitza
els seus objectius estratègics de
millora del rendiment escolar i
de la cohesió social.
El balanç d’aquesta experiència,
que també es porta a terme en
altres districtes de la ciutat, és
altament positiva, i els seus res-
ponsables ja treballen per esten-
dre els plans educatius d’entorn
a altres barris de Ciutat Vella,
com per exemple el Gòtic i Sant
Pere, Santa Caterina i la Ribera.
El Pla implica, de manera activa,
escoles, alumnes, famílies i so-
cietat civil.

El Pla educatiu d’entorn del
Raval s’estén a altres barris

QUANTITAT

L’Ajuntament
subvencionarà el 25%
de la primera neteja

IMPLICATS

Paisatge Urbà, Medi
Ambient i la Fundació
Barcelona Comerç 

DESTINATARIS

Comerciants
i comunitats
de propietaris 
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Jordi Bartolomé 
President de l’Esbart
Català de Dansaires
de Barcelona

“Ballar era
una manera
de conèixer noies”

PLE DEL DISTRICTE Pàg. 4

S’aprova l’ampliació
del Museu Picasso
per fer-hi un nou
accés 
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El litoral i els
carrers de la ciutat
acullen el triatló
més participatiu
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Blog Millor que nou
Mercats de segona mà 
i tallers de reparació
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La Generalitat
premia nou centres
escolars del districte
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El balanç de l’experiència és positiu.

Ajuts per netejar grafits
de portes i persianes  



Del 13 al 16 de  novembre
Raval (s). Festival de les cultures
De 10 a 22 h. Rambla del Raval, jardins de Sant Pau del
Camp i jardins de Rubió i Lluch
Festival de cultura que convida a descobrir les diferents
facetes culturals del barri i la seva vitalitat. Organitza:
Fundació Tot Raval.

Dimecres 19 de novembre
Salvador Puig Antich i els MIL 
A les 19.30 h. Centre cívic Pati Llimona (Regomir, 3)
Xerrada a càrrec de Pere Zenuy, fundador de la Plata-
forma Cívica per demanar la revisió del procés militar
que va condemnar a mort i executar Salvador Puig An-
tich. Hi participen les germanes Puig Antich.
Diferències i semblances entre fibro-
miàlgia i síndrome de fatiga crònica
A les 19.30 h. Auditori ONCE (Gran Via, 400)
Conferència del Dr. Joaquim Fernández Solà, metge
internista, coordinador de la Unitat de síndrome de Fa-
tiga crònica de l’hospital Clínic de Barcelona.

Dissabte 22 de novembre
“Fou una vegada...”
De les 21 a 01 h. Centre cívic Pati Llimona (Regomir, 3)
Minimarató de contacontes, amb la participació de les
persones que s’han format o han explicat contes al Pati
Llimona

Dissabte 29 de novembre
Els homes cuinen contra la violència
A les 14 h. Centre cívic Pati Llimona (Regomir, 3)
Dinar intercultural contra la violència envers les dones.
Cal comprar tiquet prèviament.

Del 18 de novembre a 9 de desembre
Murs “Trenquem tòpics per la convivèn-
cia: construirem ponts”
Museu Marítim de Barcelona (av. Drassanes, s/n)
L’exposició tracta el racisme social d’una manera inno-
vadora, combinant material audiovisual, sonor i  
fotogràfic. Organitza: SOS Racisme.

Del 20 de novembre al 30 de desembre 
Contraposats-Fotodiàleg
Centre cívic Barceloneta (Conreria, 1-9)
Llibre d’artista fotogràfic i seqüencial entre dos crea-
dors mitjançant Internet: Jaume Blasco –Fotoxip– i
Adolf.
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I N F O Ú T I Lt L ’A G E N D AW
Del 27 de novembre al 19 de desembre
“Señales de Humo”
Centre cívic Pati Llimona (Regomir, 3)
Projecte visual que pren com a punt de partida els mi-
tes i imaginaris llatinoamericans sobre la mobilitat. A
càrrec d’Alejandro Alzate G.

Dijous 20 de novembre
La maledicció del faraó/Egipte
A les 18 h. Bibl. Sant Pau i Santa Creu (Hospital, 56)
Una proposta dirigida especialment al públic preado-
lescent a partir del llibre del mateix nom.

Dijous 27 de novembre
El nen gris
A les 18 h. Bibl. Bonnemaison (Sant Pere més Baix, 7)
En Martí no té els mateixos sentiments que els altres
nens: no l’emocionen les girafes, ni els volcans, ni les
balenes... Però la grisor tampoc no dura sempre.

Dissabte 29 de novembre
Espectacles infantils al Gòtic
A les 17 h. Centre cívic Pati Llimona (Regomir, 3)
Espectacle de titelles. Recomanat per a nens i nenes en-
tre 3 i 9 anys. Hi col·labora: esplai Natzaret i Betània,
esplai Santa Maria del Pi i el centre obert Compartir.

Del 4 de novembre al 7 de desembre
Mostra de teatre de Barcelona
A les 21 h. Teatre del Raval (Sant Antoni Abat, 12)
Mostra-concurs de teatre de companyies no professio-
nals. Programa: www.mostradeteatredebarcelona.com.

Dijous 11 de desembre 
Lolas
A les 21.30 h. Centre cívic Barceloneta (Conreria, 1-9)
De la companyia Increpación Danza.

Divendres 14 de novembre
10è Festival Euskal Herria sona
A les 18 h. Centre Cultural Euskal Etxea (Montcada, 1-3)

Dijous 13, 20 i 27 de novembre
Tango, feroz vocación
A les 21.30 h. Almazen (Guifré, 9)
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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



Pilar Fernández 

La nova campanya de ne-
teja de grafits, que tot i

que s’iniciarà a Ciutat Vella
les properes setmanes s’es-
tendrà a tota la ciutat a partir
de gener, pretén dignificar la
vida dels ciutadans garantint
la qualitat del paisatge urbà.
Amb aquest objectiu, s’ha es-
tablert un programa que faci-
lita als comerciants i a les co-
munitats de propietaris la
neteja de pintades en persia-
nes d’establiments i  portes
d’edificis de veïns, com tam-
bé el seu manteniment. El
programa inclou la subvenció
del 25% del cost de la prime-
ra neteja. 

Aquesta iniciativa es portarà
a terme mitjançant un conve-
ni municipal que vincula Pai-
satge Urbà, l’Àrea de Medi
Ambient i la Fundació Barce-
lona Comerç, que dóna co-
bertura a associats i no asso-
ciats,  perquè la campanya
està oberta a tots els comer-
ciants. El conveni –encara
per signar en el moment de
tancar aquesta edició–  esta-
blirà l’abast del programa i la
durada (es proposa tres
anys). El primer que es farà
serà seleccionar (a través
d’un concurs)  i homologar
les empreses que hauran de
fer la feina, tasca que corres-
pon a Paisatge Urbà. La Fun-

dació Barcelona Comerç serà
l’encarregada de contractar
aquestes empreses i de realit-
zar el contracte de manteni-
ment amb els comerciants.
L’Ajuntament subvencionarà
el 25% de la primera neteja de
les persianes dels comerços, la
posada a zero i el manteni-
ment de dos anys. Barcelona
Comerç assumirà el manteni-
ment dos anys més. 
Quant a les portes de les fin-
ques de veïns, s’obrirà un pe-
ríode de sol·licituds, com s’ha
fet en altres campanyes, i se-
ran les empreses ja elegides
per netejar les persianes dels
locals comercials les que pre-
sentaran la seva oferta per

fer la posada a zero i el seu
manteniment. L’Ajuntament
pagarà també el 25% del cost
de la primera neteja, a més
del manteniment durant dos
anys, si la comunitat de pro-
pietaris signa un contracte de
manteniment de dos anys
addicionals. 
Segons va explicar la regidora
de Ciutat Vella, Itziar Gonzá-
lez, durant la seva presenta-
ció, aquest programa per-
metrà que la “neteja de
grafits es faci immediata-

ment”, de seguida que les
empreses rebin la trucada de
sol·licitud del servei, a més

de garantir que els treballs es
facin amb materials no con-
taminants. 
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Els grafits desapareixeran de portes i façanes a partir del mes de gener.

Les portes dels edificis i les

persianes dels comerços són els

destinataris de la campanya de

neteja de grafits que l’Ajuntament

vol engegar impulsat pel Districte

de Ciutat Vella, el territori més

afectat per les pintades  

L’Ajuntament
pagarà el 25% de 
la primera neteja
i dos anys de
manteniment 

L’Ajuntament subvencionarà
la neteja de grafits en portes 

C IU TA DA N S OPINE N

Ludovic Charmot
Dissenyador

Me parece muy bien.
Yo tengo toda la tienda
pintada y hasta me
pintaron los cristales.
Está muy bien que nos
ayuden a arreglar las
persianas, porque no
sólo las paredes tienen
que estar limpias.

Lolo Gutiérrez
Estilista 

Em sembla molt bona
la idea, perquè és una
pena que les persianes i
portes del carrer esti-
guin com estan.
S'hauria d'adequar un
espai d'expressió artís-
tica on la gent que fa
grafits pugui crear.

Sandra Velzi
Dissenyadora

Aunque estoy de acuer-
do en que las “pintadas
garabatos” se tendrían
que ir borrando de las
paredes y persianas, lo
que ya no me parece
tan correcto es borrar
los grafitis artísticos.

Amalur Martín
Comerciant

Aunque la realidad es
que el barrio está lleno
de pintadas, no creo
que sea de primera
necesidad borrarlas.
Hay otras cosas, pien-
so, de mayor importan-
cia, como la movilidad
del barrio.

Nicolas Forster
Dibuixant
il·lustrador 

No sé si servirà de res,
perquè un cop netes les
tornaran a  embrutar.
Tot i que és una inicia-
tiva molt positiva,
penso que hauria d'a-
nar acompanyada de
més vigilància.

Javier Muñoz
Mosso de magatzem 

Ho trobo bé,  perquè
així el barri estarà més
net, o això esperem.
Tot el barri és ple de
pintades i és trist pas-
sejar-hi.

Quina és la seva opinió sobre els ajuts econòmics que oferirà l 'Ajuntament per esborrar els grafits de parets i  persianes?

C O N D I C I O N A M E N T  D E  S O L A R S  B U I T SA
Entre les actuacions previstes per millorar la qualitat de

l’espai públic es troba el condicionament de solars deso-

cupats per a ús provisional. Mitjançant acords amb els

propietaris, el Districte assumeix el tancament perime-

tral del solar i la seva neteja i manteniment. És el cas del

solar lliure que hi a prop de l’escola Collaso i Gil, el qual

es condicionarà per acollir el pati de  l’escola a fi de  fer-

hi activitats escolars i extraescolars.
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P L E  D E L  D I S T R I C T E

P.F.

El Consell del Districte
va informar favorable-

ment el Pla especial urba-
nístic per concretar les
condicions d’edificació de
l’ampliació del Museu Pi-
casso pel carrer dels Flas-
saders, durant la sessió ce-
lebrada el 30 de setembre,
amb els vots a favor de
tots els grups municipals
llevat d’ERC, que hi va vo-
tar en contra. Aquesta am-
pliació té dues finalitats
bàsiques. Una és la creació
d’un nou accés principal al
museu per la plaça Jaume
Sabartés i l’altra, la cons-
trucció d’un espai d’acolli-
da de les activitats comple-
mentàr ies de caràcter
divulgatiu i de recerca del
centre, que podria ser con-

siderat com el Centre d’Es-
tudis Museu Picasso de
Barcelona. L’obertura d’un
nou accés per la plaça Jau-
me Sabartés és un objectiu
clau, ja que facilitaria l’en-

trada dels visitants i des-
congestionaria l’entrada
del carrer Montcada. És
també una demanda dels
veïns de la Ribera. 
El Ple va votar a favor i
amb unanimitat el Pla es-
pecial integral de millora

urbana per a la modificació
puntual de l’ordenació de
la plaça Joan Corominas.
O el que és el mateix, ha
donat llum verd a un petit
ajustament en l’ordenació
de la plaça mitjançant el
qual s’eliminarà un petit
enclavament que hi ha en-
tre els edificis de l’Antic Te-
atre de la Casa de la Caritat
i la Facultat de Ciències de
la Comunicació de la Uni-
versitat Ramon Llull. 
De la darrera sessió plenà-
ria del Districte, també cal
destacar-ne la presentació
de la mesura de govern so-
bre actuacions de millora a
l ’espai públic ,  dins les
quals es preveu realitzar
petites intervencions. En-
tre les mesures hi ha el
condicionament de solars
buits, actuacions de pre-
venció social, una cam-
panya contra el soroll  i
una altra d’accessibilitat i
neteja de grafits de persia-
nes i portes.

Un moment del Ple del dia 30 de setembre.

Una mesura
prevista per
millorar l’espai
públic és el
condicionament 
de solars buits

El Ple del Districte ha informat

favorablement sobre l’ampliació del Museu

Picasso i la modificació de l’ordenació de la

plaça Joan Corominas

S’aprova l’ampliació del Museu
Picasso per fer-hi un nou accés 

Imatge del virrei Amat. (Foto: Llibre El palau de la
Virreina – Ajuntament de Barcelona.)

El virrei Amat (I)
Felipe Manuel Cayetano d’Amat i de Junyent, Planella i
Vergós, més conegut com el virrei Amat, fill de Josep d’A-
mat i de Planella, primer marquès de Castellbell, va néi-
xer el mes de març de 1707 al castell de Vacarisses, on el
seu pare, borbó convençut, s’havia retirat després de
l’arribada a Barcelona de l’arxiduc Carles d’Àustria, el
1705. El 1710 va perdre  la seva mare i poc temps des-
prés d’acabada la guerra de Successió, el maig de 1715, va
morir el seu pare.
Orfe de pares, va estudiar al col·legi de Cordelles dirigit
pels jesuïtes a la Rambla. Amb només onze anys i nome-
nat sotstinent en el regiment d’infanteria  “Barcelona”,
se’n va anar a lluitar contra les partides del Carrasclet a
Martorell i Montserrat. Temps després, el 1721, i gràcies
a les 2.000 lliures que havia rebut d’herència del seu pare,
va poder sufragar-se l’ingrés a l’Orde de Sant Joan de
Malta. El 1724 va deixar Malta i es va reintegrar al seu
antic regiment. Va ser destinat, entre 1724 i 1727, a les
ciutats de Ceuta i Melilla. Va tornar a Barcelona el 1728 i
l’any següent va ser nomenat capità.
Al començament de la dècada de 1730, Manuel d’Amat
va canviar l’arma d’infanteria per la de cavalleria i s’in-
tegrà en un esquadró de dragons, unitat de la qual seria
oficial fins al 1747. Amb aquesta unitat, va anar a con-
querir Nàpols, entre altres poblacions, per a l’infant Car-
les, a qui va conèixer personalment. Es va distingir pel
seu  valor en la batalla de Bitonto,  prop de Bari, el 1734.
Aquestes batalles dugueren finalment l’infant Carles a ser
reconegut com a rei de Nàpols i Sicília. 

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
Nou aparcament municipal al Raval
El 19 de setembre va entrar en funcionament el nou
aparcament municipal de la rambla del Raval. Situat
a l’Illa Raval, l’aparcament es troba sota un equipa-
ment hoteler, un bloc de pisos i la nova seu de la Fil-
moteca de la Generalitat. Té dues plantes i 228 places
per a cotxes, a més de places per a motos i bicicletes.
S’hi accedeix pel carrer Sant Rafael i està obert les 24
hores del dia.

Carles Martí i Josep Cuní, Ramblistes
d’Honor 
L’Associació d’Amics de la Rambla ha concedit els
guardons Ramblista d’Honor 2008 al periodista
Josep Cuní i al primer tinent d’alcalde, Carles
Martí, a més de la centenària Farmàcia Aguilar.
Carles Martí ha estat guardonat “en reconeixe-
ment a l’interès demostrat sempre per la Rambla,
especialment durant la seva etapa com a regidor
del Districte de Ciutat Vella”. 

Inauguració del Punt Verd Can Basilio 
El mes passat es va inaugurar el Punt Verd del barri
Can Basilio, que està situat al carrer Jaume Giralt,
núm. 49. La ubicació d’aquest equipament ha format
part del procés participatiu de l’espai del Pou de la Fi-
guera, mitjançat el qual s’ha decidit convertir l’antic
establiment de recuperació de Basilio Rodríguez en
el segon Punt Verd col·laborador de Barcelona. 

Associació de Treballadors Pakistanesos
L’Associació de Treballadors Pakistanesos ha estre-
nat nova seu al carrer Robadors, núm. 11. L’entitat té
com a objectiu la integració de la comunitat pakista-
nesa, ofereix diferents serveis i organitza activitats
com ara el debat sobre integració que es farà el pro-
per 23 de novembre a la seu de CCOO (Via Laietana,
núm. 16, a les 16 h). Associació de Treballadors Pa-
kistanesos: Tel. 93 304 36 46 (de 16 a 20 h).

Daniel Venteo

Després de quatre anys de
funcionament, el Pla edu-

catiu d’entorn al barri del Ra-
val, impulsat pel Consorci d’E-
ducació, el Districte de Ciutat
Vella i la comunitat educativa,
comença a fer balanç. Quan va
iniciar els seus treballs, el Pla
es va proposar, en primer lloc,
aconseguir un èxit escolar més
alt en els centres educatius del
barri, la qual cosa volia dir no
només millorar els resultats
escolars dels alumnes, sinó
possibilitar en els joves sorti-
des professionals i vitals. El se-
gon gran objectiu que es pro-
posava el Pla era contribuir a
consolidar la cohesió social
mitjançant, per exemple, l’edu-
cació intercultural, amb el fo-

ment de la llengua catalana i
un ús més intens de totes les
possibilitats que ofereixen els
diversos espais –socials, ur-
bans i de participació– que ofe-
reix el barri. És per això que els

beneficiaris del Pla no només
són els centres educatius i els
seus professionals, els alum-
nes i les famílies, sinó tot el
conjunt de la societat, perquè
l’objectiu últim del projecte és,
precisament, la cohesió social.

Segons els seus responsables,
la valoració de l’experiència ha
estat altament positiva i ara es
treballa en la possibilitat d’es-
tendre el Pla educatiu d’entorn
a altres barris de Ciutat Vella,
com ara el Gòtic i Sant Pere,
Santa Caterina i la Ribera. Un
dels aspectes especialment po-
sitius del Pla ha estat que ha
permès, a escoles públiques i
privades concertades, treballar
juntes per aprofundir en els
objectius del Pla, fet que s’ha
revelat com una experiència
molt enriquidora. En total,
en el Pla educatiu d’entorn
col·laboren tres escoles bres-
sol, set escoles de primària i
3 instituts de secundària.
Amb el començament del
nou curs escolar, el Pla edu-
catiu d’entorn del Raval inicia
una nova fase del projecte,
amb una actualització dels
seus objectius per adaptar-se
a les noves necessitats socials
del barri. Cal analitzar deta-
lladament la feina feta fins
ara per veure’n l’efectivitat.

L’alcalde visita el nou centre d’equipaments de la Barceloneta 
Redacció

L’alcalde, Jordi Hereu,
acompanyat de la regi-

dora de Ciutat Vella, Itziar
González, va visitar el pas-
sat 4 d’octubre el nou edifici
municipal del carrer Balboa,
11, que acull el Centre de
Serveis Socials i l’Escola d’A-
dults de la Barceloneta, a
més de l’Associació d’exa-
lumnes de l’Escola d’Adults,
que és l’organitzadora de
l’exposició que es va mostrar
al públic durant la jornada

sobre articles creats pels
exalumnes. 
El nou equipament muni-
cipal consta d’una planta
semisubterrània, planta bai-
xa, quatre plantes d’alçada i
una planta àtic ,  en total
1.053 m2 de superfície útil.
Al semisoterrani hi ha un
espai comú i locals per a en-
titats. La planta baixa i la
primera estan destinades al
Centre de Serveis Socials.
La planta baixa és la d’aten-
ció al públic. Les plantes 2,

3 i 4 estan ocupades per
l’Escola d’Adults. A l’àtic hi
ha un terrat de 82,77 m2

que s’ha cobert en la seva
totalitat amb plafons de pla-
ques fotovoltaiques, tal com
estableix el compromís de
l’Ajuntament de dotar tots
els edificis municipals de
fonts d’energia sostenibles i
respectuoses amb el medi
ambient. 
El pressupost destinat a la
construcció de l’edifici ha es-
tat de  2,3 milions d’euros.

L’alcalde, Jordi Hereu, va visitar l’exposició de treballs de l’Associació

d’exalumnes de l’Escola d’Adults.

L’any 2004 es va posar en marxa al barri del

Raval un innovador Pla educatiu d’entorn

no només per millorar el rendiment escolar

dels alumnes, sinó també per millorar la

cohesió social

Alumnes de l’Escola Cervantes.

L’experiència del
Pla educatiu d’en-
torn s’estendrà a
d’altres barris de
Ciutat Vella

El Pla educatiu d’entorn
del Raval fa balanç
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Caminant pel carrer Portaferrissa ens pot
passar per alt l’argenteria Baloo, un quios-

quet  d’aquells que hi ha a les porteries d’alguns
immobles i que són tan característics de la nos-
tra ciutat. Fa 27 anys que el porten el Miquel
Carné i la seva esposa, Marta, per bé que el
quiosc és molt antic i, com a Baloo, ja té 45
anys. Sembla mentida que en tan poc espai hi
càpiguen tants somnis i il·lusions. Tenen objec-
tes d’argent i d’altres materials nobles, però el
que els distingeix és que elaboren a mà peces

úniques, adaptades al nostre gust o al de la per-
sona a la qual volem fer un regal. Per al Miquel,
no és la marca la que dóna valor al regal, és el fet
que sigui personalitzat. A Baloo ens escolten,
comparteixen els nostres desitjos i els fan reali-
tat. A més de joies, també fan petites escultures
per a empreses i entitats. Com a curiositat, di-
rem que Baloo són els joiers dels Gegants del Pi.

Argenteria-joieria Baloo
C. Portaferrissa, 20 / Tel. 93 301 85 84

E L  T A U L E L L

Un petit quiosc ple de somnis d’argent

A Baloo elaboren a mà peces úniques.

Joan Anton Font

E D U C A C I Ó

Núria Mahamud

Nou centres d’ensenya-
ment i un mateix projecte

educatiu. Aquesta és l'opció de
la Xarxa Coordinació 0-18 dels
barris de Sant Pere, Santa Ca-
terina i la Ribera i el barri Gò-
tic de Barcelona, que ja fa vuit
anys van engegar un projecte
de “zona educativa única” que
engloba més de 2.000 alum-
nes i 200 mestres. La iniciativa
ha estat guardonada per la Ge-
neralitat amb un dels Premis
Catalunya d’Educació 2008
per la seva contribució a la
construcció d'una escola de
qualitat.
Les escoles bressol Carabassa,
Portal Nou i Puigmal, els
col·legis d’educació infantil i
primària Àngel Baixeras, Cer-
vantes, Parc de la Ciutadella i
Pere Vila i els instituts Pau
Claris i Verdaguer treballen co-
ordinats des del curs 2000-
2001 per aconseguir una
oferta educativa equilibrada i
cohesionada que eviti la desi-
gualtat entre els centres. 

Aquest treball s’ha concretat
en reunions periòdiques de les
directores dels centres, en se-
minaris de professors i tutors
de sisè de primària i primer
d’ESO, dels mestres de les es-
coles bressol i parvulari i dels
professors  especia l istes
d’anglès, música, educació
especial i activitat física. 

Els alumnes d’aquests nou
centres tenen, per la seva part,
l’oportunitat de conèixer el
que fan els altres companys.
Així, els nens de la llar d’in-
fants van un dia de visita a

l’escola dels grans, i els pàr-
vuls també tornen per unes
hores a l’escola bressol, re-
marca Isabel Nadal, directora
del CEIP Cervantes. “Per als
professionals de la llar d’in-
fants és molt interessant, per-
què poden veure reflectits en
el infants els objectius educa-
tius que s’havien marcat”, afe-
geix la professora. També els
nens de sisè de primària i pri-
mer d’ESO tenen l’oportuni-
tat de conèixer-se en l’Aplec
del Pas, una festa ludicoes-
portiva al parc de la Ciutade-
lla. D’altra banda, el procés de
matriculació del curs 2008-
2009 ha estat més coordinat
entre tots els centres impli-
cats, i, en col·laboració amb el
Consorci d’Edudació de Barce-
lona, es va publicar un únic fu-
llet informatiu en el qual s’ex-
plicava als pares el projecte de
continuïtat pedagògica des de
l’escola bressol fins a l’institut.

La Xarxa 0-18
és un projecte de
continuïtat
pedagògica des
de l’escola bressol
a l’institut

La Xarxa 0-18

engloba nou centres

dels barris de Sant

Pere, Santa Caterina

i la Ribera i Gòtic

que treballen de

manera coordinada

i han rebut un dels

Premis Catalunya

d’Educació 20080

La xarxa engloba des d’escoles bressol fins a instituts.

La Generalitat premia nou
centres escolars del districte

S E R V E I  P Ú B L I C

“Millor que nou”,
de segona mà

Felicia Esquinas

S’ha espatllat i serà més car reparar-lo que comprar-
ne un de nou? Ja no és útil? S’ha fet vell? Ens fa
nosa? Ja no està de moda? Però, i si abans de llençar
aquest objecte li donem una altra oportunitat? 
Potser la reparació no és tan cara, o el podem ven-
dre, o intercanviar. Reutilitzar vol dir un residu
menys al nostre planeta. La campanya “Millor que
nou, 100% vell” continua convidant-nos a buscar al-
ternatives al perniciós “usar i llençar” i ens recorda
que la millor manera de prevenir els residus és no
produir-los. La xarxa creada per la campanya aplega
ja 1.372 reparadors i 278 botigues de segona mà. 
“Millor que nou” ha estrenat un nou accés a la seva
adreça web, la qual ara és  www.millorquenou.cat.
Aquí s’ofereix informació sobre el mercat de segona
mà i els tallers de reparació, i se’n pot descarregar els
fulls sectorials de reparadors del municipi. 
La segona novetat és el nou blog www.millorque-
nou.blogspot.com, obert a la participació de tothom. 
El blog és un espai de difusió, on trobareu informa-
ció sobre les activitats que porta a terme la campa-
nya, notícies i vídeos, enllaços amb els establiments
col·laboradors, informació sobre mercats d’inter-
canvi i de segona mà de tot l’àrea metropolitana o
dades d’interès relacionades, com ara adreces de
Bancs del Temps, webs d’intercanvi o cursos de res-
tauració. També s’hi pot trobar els tallers de repara-
ció i botigues de segona mà que tenim prop de casa.

Més informació: 
Tel. 93 506 95 66 (de 8 a 15 hores)
www.millorquenou.cat
www.millorquenou.blogspot.com
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P O L I E S P O R T I U

Joan Anton Font

El passat diumenge 5 d’octubre va
tenir lloc la 20a edició del triatló

de Barcelona-Trofeu Internacional
Ciutat de Barcelona, que enguany ha
entrat a formar part del principal cir-
cuit europeu de triatló, l’European ci-
ties-Tri Series. Així doncs, Barcelona
ha passat a formar part d’aquest cir-
cuit al costat de ciutats com Londres i
Estocolm, i a partir del 2009, també
de París i Ginebra.
La prova va ser tot un èxit de partici-
pació amb més de 2.500 triatletes,
tant nacionals com estrangers, molt
per damunt dels 400 de l’edició ante-
rior, per bé que queda lluny encara
dels 13.000 participants del triatló de
Londres, la prova més multitudinària
del món.  Nedar, muntar en bicicleta
i córrer a peu, una prova per a supe-
ratletes que va convertir el litoral i els
carrers de la ciutat en tot un especta-

cle esportiu en un dia acompanyat
per un temps esplèndid. Va ser molta
la gent que es va acostar al front ma-
rítim i va omplir els carrers per on
passava la prova per animar els es-
portistes i aplaudir-los pel seu esforç.
En aquesta edició del triatló, carregat
de novetats, per primera vegada a
Barcelona la prova va acollir juntes les
categories olímpica, esprint i superes-
print. També per primer cop es va in-
corporar la categoria Corporate Tri
Challenge, per a la participació d’e-
quips d’empreses, així com la possibi-
litat d’inscriure’s en grups de relleus.
La prova ciclista del triatló es va dis-
putar en un circuit urbà que, en el cas
de les categories olímpica i esprint,
transcorria per punts com la zona
Fòrum, Diagonal, Glòries, Salvador
Espriu, Ciutadella, Arc de Triomf, Pla
de Palau i la Vila Olímpica. El Front
Marítim va ser un dels principals es-

cenaris de la prova. Els triatletes ini-
ciaven la prova en el circuit de natació
a la platja de la mar Bella, després
agafaven la bicicleta a la pista d’atle-
tisme del pavelló de la mar Bella per
iniciar el circuit urbà i, finalment,
feien la cursa a peu que, en les cate-
gories olímpica i sprint, anava i tor-
nava des del pavelló de la mar Bella
fins a la Vila Olímpica. El guanyador
de la categoria olímpica masculina va
ser Iván Raña amb un temps d’1 h 50

min 54 seg i Pilar Hidalgo va ser la
guanyadora de la categoria olímpica
femenina amb 2 h 01 min 18 seg.
Tots dos vencedors van coincidir a l’-
hora de felicitar l’organització de la
prova pel disseny del circuit urbà, que
van qualificar d’espectacular.
La prova està organitzada per l’Insti-
tut Barcelona Esports i per l’empresa
internacional IMG World, i compta
amb la col·laboració de la Federació
Catalana de Triatló i el Club Natació
de Catalunya.

Triatló solidari
IMG, a part d’organitzar el Triatló
Ciutat de Barcelona 2008, engega
paral·lelament un altre gran repte
anomenat Triatló Solidari. 
El Triatló Solidari vol recaptar
fons per a la Fundació Real Dre-
ams, que dóna suport a diferents
Entitats no Lucratives.
Si vols inscriure’t al Triatló Solida-
ri: http://frealdreams.org/web/

El Front Marítim i els carrers de la ciutat van acollir

el 20è  triatló de Barcelona, que enguany

ha tingut una alta participació, ja que la prova ha

entrat a formar part de l’European cities Tri-Series 

El triatló va comptar
amb més de 2.500
participants davant dels
400 de l’edició anterior

Triatletes sortint de l’aigua després de la prova de natació.

El litoral i els carrers de la ciutat
acullen el triatló més participatiu

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

Web de l’Àrea Verda

Hi trobareu tota la informació sobre la
nova fase d’implantació de l’Àrea Verda,
que ha ampliat les zones d’estaciona-
ment regulat, amb preferència per als
veïns. També han augmentat el nombre
de places reservades a motos.
www.bcn.es/areaverda

Campionats d'Europa d'Atletisme
Barcelona 2010

Els campionats d'Europa se celebraran
entre el 26 de juliol i l'1 d'agost de 2010
a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de
Montjuïc. En aquest web, hi podeu tro-
bar notícies, vídeos, informació sobre la
competició i sobre com fer-se voluntari
d'aquest esdeveniment esportiu. 
www.bcn2010.org

w
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L'Esbart va néixer el 1908. Què
significa ser president d’una enti-
tat amb cent anys a les espatlles?
Ser president d'aquesta entitat és una
de les coses més importants dins de la
dansa catalana per la munió de coses
que fem i pel treball de conservació de
les danses tradicionals catalanes. 
Com va iniciar-se en l'entitat?
Vaig entrar-hi amb dotze anys. Els
meus germans ja hi ballaven i en
aquell temps era una manera de pas-
sar-m'ho bé i també de fer moltes sor-
tides i conèixer noies. A l'Esbart, hi he
ballat, hi he fet de mestre de dansa,
de vocal, de tresorer, de sotspresident
i, finalment, de president. 
Al principi, a casa seva, no veien
de bon ull això de ballar...
No, al meu pare no li agrada absoluta-
ment gens. No entenia com podíem
ballar sense rebre cap remuneració. A
més a més, no ens ho va dir mai, però
pensava que això de ballar era “cosa
de nenes”. Amb tot, amb els anys, en

veure'ns ballar dalt l'escenari, va can-
viar d'idea i se'l veia molt content. 
Què és el més difícil de la feina
de president?
Tens molta feina, però el més compli-
cat és coordinar-ho tot, perquè al fi-
nal tothom et consulta absolutament
tot. Cal decidir i carregar amb les con-
seqüències de les decisions d'una en-
titat de 180 socis, amb tres seccions
de dansa pròpiament, que són una
cinquantena de persones. 
La seva activitat professional li
permet aportar coses positives a
l'entitat?
Com a antiquari, em dedico a fer tro-
balles en diverses cases, quan hi ha
herències, i sovint removent caixes
per golfes hi he trobat vestits tradi-
cionals. A més a més, cal tenir en
compte que, de manera particular,
col·lecciono instruments musicals. La
música també és una part fonamental
en les nostres actuacions, perquè fem
servir música en directe.
Quines activitats fa l'Esbart?
A banda de la dansa, tenim una biblio-
teca especialitzada en dansa catalana,
que és l'Arxiu Capmany,  amb una re-
copilació de més de dues mil danses.

També fem presentacions de llibres i
discografia, així com jornades de crea-
cions i activitats relacionades amb la
Coordinadora de Centres d'Estudis de
Parla Catalana, així com amb  l'Insti-
tut Ramon Muntaner. En temps difí-
cils, com la dècada de 1970, fer activi-
tats més enllà de la dansa ens va
permetre mantenir viva l'entitat.

És complicat trobar gent nova?
Avui dia, sí, perquè a partir dels deu
anys els nens surten de l'Esbart per
fer esports per decisió paterna i et
quedes amb moltes nenes. Igualment,
amb el temps també hi ha un cos de
dansa amb una part de gent que se'n
va quan es fa gran.
Què cal explicar, doncs, per en-
grescar la gent jove?
Una de les coses interessants de l'Es-
bart és que és un lloc sa, on coneixes
molta gent, viatges gratuïtament,

t’ho passes bé amb els balls i també
reps els aplaudiments del públic. Ba-
llar en un esbart no desmereix ni
posa cap qualificatiu del que abans
se'n deia “poc masculí”.
Quin és el futur de l'Esbart?
D'una banda, esperar que ens acabin
la Casa dels Entremesos, a la plaça de
les Beates, on compartirem local amb
altres colles de cultura popular. De
moment, estem en una situació
precària  perquè assagem en un lloc i
el local el tenim en un altre. 
I el centenari com se celebra?
Vam fer la presentació del centenari
al Saló de Cent i a partir de llavors
hem fet una agenda i tenim diferents
representacions al Palau de la Música,
al Centre Artesà i un viatge final, a
part de les sortides habituals i dife-
rents exposicions. 
Heu rebut la Medalla d'Honor de
Barcelona. Què significa aquest
reconeixement?
És un orgull gran, perquè és la nos-
tra ciutat i  considerem que ens
l'hem guanyat per l'esforç perseve-
rant durant cent anys de vida i amb
les coses que hem fet per a les fes-
tes de la ciutat. 

E N T R E V I S T A Jordi Bartolomé , president de l’Esbart Català de Dansaires de Barcelona

L'entitat està integrada dins la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana.

De professió, antiquari. És el president de l'Esbart

Català de Dansaires de Barcelona des de l'any

1997.Va iniciar els seus passos a l'entitat amb

dotze anys i ara recull els fruits d'una entitat

centenària amb la Medalla d'Honor de Barcelona

“L'Esbart és
un lloc sa, que et

permet viatjar de franc”

“Ballar era
una manera de
conèixer noies”

Miquel
Pellicer


