
La Fiscalia i l’Ajuntament de Barce-
lona han signat un conveni per
lluitar plegats contra l’assetjament
immobiliari. A partir d’ara hi haurà
un fiscal especialment dedicat a
actuar en casos de possible assetja-
ment immobiliari. Els abusos que
es detectin s’investigaran i es por-
taran als tribunals, si es considera
necessari. Les persones afectades
pel mobbing poden adreçar-se a les
oficines municipals d’habitatge.
Des d’allà es tutelaran els casos de-
nunciats. Ciutat Vella, un dels dis-
trictes amb més casos d’assetja-
ment immobiliari, serà un dels
principals beneficiats per l’acord.
L’oficina d’habitatge de Ciutat Ve-
lla es troba al carrer Pintor For-
tuny, 17-19.

Nou conveni per combatre
el “mobbing” immobiliari

Precintat el primer habitatge
amb ús turístic il·legal

SANCIÓ

La multa pot
arribar a ser
de 30.000 euros

CONSEQÜÈNCIES

Continuen les
inspeccions i s’esperen
tancaments voluntaris 

SITUACIÓ

Actualment hi ha 533
habitatges turístics
il·legals al districte

Pàg. 3

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Jordi Farrés
Professor i director
executiu de la Raval’s Band

“La Raval’s Band és un
projecte que va més
enllà de la música”

PLE DEL DISTRICTE Pàg. 4

Pla de treball per
prevenir riscos
a l’espai públic

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

IV edició del
campionat escolar
de bàsquet 3 x 3 
a Ciutat Vella

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Com protegir-se
del mosquit tigre

AC T I V I TAT S Pàg. 6

Tercera Setmana
del Medi Ambient 
Mostra una Ciutat Vella
ecologista  
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Les denúncies per assetjament es poden presentar a les oficines d’habitatge.



FESTA MAJOR DEL RAVAL

Dissabte 12 de juliol
Dinar popular "Cous Cous"
A les 15 h. Pou de la Figuera
15è aniversari de RAI, 15 anys donant la tabarra.
Cercavila de bastoners
A les 17.30 h. Pl. Pedró, Carme, la Rambla, Sant Pau i
rambla del Raval
Organitza: AAVV del carrer de la Cera i Institut de Pro-
moció de la Cultura Catalana.
Tallers Nano-Clown
A les 18 h. Almazen (Guifré, 9)
Concert de bandes i timbals del Raval
A les 19 h. Plaça dels Àngels
Organitza: Associació de Veïns del Raval.
Ball amb orquestra Abbey Road
A les 22.30 h. Plaça dels Àngels

Diumenge 13 de juliol
Cursa popular de patins
A les 10 h. Rambla del Raval
Trobada de Gegants i capgrossos 
A les 12 h. Sortida: plaça dels Àngels
Itinerari: Àngels, Carme, Rambla, Sant Pau i rambla del
Raval.
Diada castellera
A les 12.30 h. Rambla del Raval
Amb l’actuació dels Castellers de Barcelona, Castellers
de Lleida i Moixiganguers d’Igualada.
Raval’s Jazz i Banda del Raval
A les 19 h. Plaça dels Àngels
Diables, efectes pirotècnics i fi de festa
A les 22 h. Plaça dels Àngels

Divendres 18 de juliol
Paraula dita i paraula cantada
A les 19.30 h. Centre Bonnemaison (Sant Pere més Baix, 7)
Recitals poètics i musicals del grup de dones L’Estrep.

Dilluns 21 de juliol
Aniversari Noces de la Geganta
A les 18 h. Pl. Santa Maria
Cercavila de gegants al voltant de Santa Maria del Mar.

Diumenge 27 de juliol
Ben viva, ben nostra!
De 18 a 21 h. Plaça del Rei, 1
Espectacle de dansa tradicional.
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5È FESTIVAL DE JAZZ AL CARRER

Dissabte 19 de juliol
Jazz a la Carta
A les 19. h. Tallers/Plaça Castella

Dissabte 26 de juliol
Laura Larios/René Dossin Trio
A les 19 h. Unió/La Rambla

CICLE CLÀSSICA AL PARC

Dissabte 19 de juliol
TooBass Quartet
A les 22 h. Glorieta del Parc de la Ciutadella

Dissabte 26 de juliol
Besalduch Jarupkin
A les 22 h. Glorieta del Parc de la Ciutadella

Dimecres 16 de juliol
Concert de Bols de Quars 
A les 21 h. Capella de Sant Llàtzer (pl. Pedró)
Amb el grup Shirai.

Dimecres i divendres de juliol i agost
Jazz al Parc
A les 22 h. Glorieta del Parc de la Ciutadella
Amb Aiguaviva Quartet, Wicho Quartet, Loni Greest
Trio, Shark, Sabina Witt Quartet, La Panamericana, Lu-
nar Project, Organic Trio i A Contrablues, entre d’altres.

Fins al 20 de juliol
Dones. El camí de la Llibertat
Museu d’Història de Catalunya (pl. Pau Vila, 3)
L’exposició està dedicada a les dones i a la conquesta dels
seus drets a través del temps. 

Fins al 3 de setembre
Garantir l’aigua del futur
Palau Robert (pg. de Gràcia, 107)
Explica la política del Govern català per assegurar
aquest recurs de primera necessitat.

Fins al 7 de setembre
Magnum. 10 seqüències
C. de Cultura Contemporània de Barcelona (Montalegre, 5)
Deu fotògrafs de l’agència Magnum evoquen la influèn-
cia del cinema en el seu imaginari.
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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
Passeig 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 importància d’aquest
primer precintatge d’un

pis d’ús turístic a tota la ciu-
tat no radica tant en el ces-
sament de l’activitat com en
el fet de ser la constatació de
la continuació i l’efectivitat
d’un procés que es va posar
en marxa el passat 18 d’a-
bril, quan es va aprovar, en
Consell Plenari de l’Ajunta-
ment, la mesura de Govern
sobre la regulació de l’ús tu-
rístic dels habitatges. Tal
com va declarar la regidora
del Districte, Itziar Gonzá-
lez, quan va fer públic el pre-
cintatge, “l’important és que
vam fer un requeriment, no

el van atendre i vam poder
actuar. I més important és
que aquest fet animarà els
ciutadans que compleixen
les normes”. 
Gràcies a aquesta actuació, el
Districte de Ciutat Vella con-
fia en el cessament voluntari
de totes les activitats il·legals
dels habitatges d’ús turístic.
Això no obstant, i com és lò-
gic, les inspeccions conti-
nuen. Les activitats il·legals
que es detectin donaran lloc
al precintatge per un període
força llarg a fi de garantir que
no s’hi dugui a terme cap ac-
tivitat sense llicència. A més,
el precintatge també compor-
ta l’aplicació d’una sanció, la

qual pot arribar als 30.000
euros. 
L’habitatge del número 65
del carrer Hospital no dispo-
sava de l’autorització munici-
pal de canvi d´ús de l’habitat-
ge, ni estava inscrit al
Registre d’Empreses i Activi-
tats Turístiques (REAT) de la

Generalitat. El Districte va
iniciar el procediment de l’ex-
pedient administratiu quan
la Guàrdia Urbana va fer el
seguiment de l’activitat il·le-
gal a partir de queixes de ciu-
tadans. El propietari va rebre
l’ordre de cessament de l’acti-
vitat comercial el 13 de maig,
i el precintatge es va fer efec-
tiu en comprovar que l’activi-
tat il·legal continuava.
Des de gener del 2007 fins
ara han estat detectats a Ciu-
tat Vella 2.165 habitatges
destinats a ús turístic, dels
quals 580 van cessar l’activi-

tat a partir de la posada en
marxa els diferents expe-
dients. Actualment se’n man-
tenen actius 1.202, els quals
corresponen a 350 finques i

dels quals només 669 són
susceptibles de ser legalit-
zats. Per tant, hi ha 533 habi-
tatges en situació clarament
il·legal. 

M O LT E S  P L A C E S  P E R  A  P O C  T E R R E N YA
Tot i que Ciutat Vella representa només el 4,5% de la superfície de tota la ciutat, concentra

la gran majoria de l’oferta d’allotjament turístic. Al districte es localitza el 55% de l’oferta

de pensions, el 41% dels habitatges d’ús turístic i el 35% dels establiments hotelers. Per

això, el Pla d’Usos aprovat el 2005 va suspendre la possibilitat d’obrir nous habitatges d’ús

turístic i va establir l’obligació d’obtenir una llicència de canvi d’ús als habitatges que ja

estaven inscrits en el Registre d’Empreses i Activitats Turístiques.
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El primer habitatge d’ús turístic il·legal que s’ha precintat era al número 65 del carrer Hospital.

Amb el precintatge del primer

habitatge d’ús turístic il·legal,

situat al carrer Hospital, 65, el

passat mes de juny es va entrar

en una nova fase pel que fa 

al control dels apartaments

turístics al districte 

A Ciutat Vella hi ha
533 habitatges 
en situació
clarament il·legal 

Precintat el primer habitatge
que tenia un ús turístic il·legal 

C IU TA DA N S OPINE N

Ana Heredia
Mestressa de casa

No sabia nada, pero me
parece muy bien, por-
que hay mucho movi-
miento de gente y
muchas molestias con
estos apartamentos. A
ver si así se estabiliza
un poco este conflicto.

Guillermo Naistat
Relacions públiques

Sí que lo sabía y me
parece bien, porque se
tiene que legalizar este
uso de las viviendas.
Por otra parte, con tu
propiedad puedes hacer
lo que quieras, siempre
que respetes la convi-
vencia. 

Beatriz García
Cambrera

No ho sabia, però em
sembla bé que es lega-
litzin aquests aparta-
ments, no només pels
veïns, sinó també pels
mateixos turistes.

Alex i Martina
Vigilant i fotògrafa

Sí que lo sabemos y nos
parece bien. Tiene que
haber un control en
todos los apartamentos
del barrio, porque esto
afecta al precio de mer-
cado que hay actual-
mente.

Guillermo
Fernández
Dependent

Ho sé per les notícies i
em sembla bé. Depèn de
l’ús que se’n faci després.
Jo he anat per Europa
d’aquesta manera i
penso que és una bona
manera de viatjar.

Almudena
Rodríguez
Traductora

Sí, lo he leído en el
periódico y pienso que
está bien que haya
estos apartamentos,
pero, por supuesto, que
tienen que estar legali-
zados.

Sap que s’ha començat a precintar apartaments turístics?
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P L E  D E L  D I S T R I C T E

P.F.

A l Districte es parteix de
la base que la qualitat

de l’espai públic és un factor
determinant per a la quali-
tat de vida del veïnatge. En
constatar que hi ha grups
de persones que fan pràcti-
cament tota la seva vida a
l’espai públic i que grups
concrets en fan un ús incí-
vic, s’ha elaborat un Pla de
treball per a la prevenció i
intervenció en situacions de
risc a l’espai públic, que en
el Ple de juny es va presen-
tar com a mesura de Go-
vern.  Es tracta d’un pla
molt concret que s’adreça a
les persones (per rescatar
del carrer les que estan en
situació de risc social) i als
espais públics (per saber

què passa en un emplaça-
ment perquè esdevingui un
espai marginal). Per portar-
lo endavant, educadors i
treballadors socials han fet
durant tres anys una tasca
de detecció de problemes. A
partir d ’ara, tal com va

anunciar la regidora del Dis-
tricte, Itziar González, es
crearà una Unitat de Gestió
de l’Espai Públic que detec-
tarà i intervindrà sobre els
problemes, mitjançant la
concreció d’accions que s’-

han de posar en marxa i la
coordinació d ’aquestes
mesures. A la sessió plenà-
ria també es va informar de
la proposta d ’ordenació
dels mercats i les mostres a
l’avinguda del Portal de
l’Àngel, per tal de garantir
“la pública concurrència a
una zona de gran demanda
de comerciants per ocupar
l’espai”. Això vol dir que,
com que hi ha més deman-
da de comerciants i arte-
sans per instal·lar-s’hi que
superfície i dates disponi-
bles, s’ha creat una comis-
sió tècnica que haurà de
determinar des dels criteris
de selecció i com instal·lar-
s’hi, fins a les inspeccions
que es faran i les sancions
que s’imposaran. El procés
de selecció inclourà un con-
curs i una comissió que va-
lorarà tècnicament les pro-
postes. L’objectiu final és
millorar la qualitat de l’o-
ferta de les fires.

El darrer plenari, celebrat a principis de juny.

També s’ordenaran
els mercats i les
mostres del Portal
de l’Àngel

El Districte posa en marxa dues mesures

per garantir la qualitat de vida a l’espai

públic evitant situacions de risc i ordenant

els mercats al carrer 

Pla de treball per prevenir
riscos a l’espai públic

El monument dels Màrtirs de 1809, al cap de poc temps de
ser inaugurada, el 1941. (Foto: AHCB)

Monument als
màrtirs de 1809 (II)
El 1907, l’Ajuntament de Barcelona va dedicar un carrer al
Pare Gallifa, un dels màrtirs de 1809. Dos anys després, en
complir-se el centenari d’aquelles execucions, va sorgir de
nou la idea de fer-los un panteó, el qual  es va construir fi-
nalment en una de les capelles del claustre de la catedral i
quedà enllestit el 1911. Entre les persones que formaren la
comissió, hi havia Andreu Garriga i Bachs i Josep Maria
Milà i Camps, dos ciutadans que, posteriorment, durant la
dictadura de Primo de Rivera, foren regidor de l’Ajunta-
ment,  el primer, i president de la Diputació, el segon.  Fou
aleshores quan, amb el suport de l’alcalde de la ciutat, Baró
de Viver, tornaren a plantejar la idea d’aixecar un monu-
ment que recordés els màrtirs de 1809. El projecte era eri-
gir-lo en una nova plaça que s’havia d’obrir davant de la
porta del claustre de la Catedral. Per donar més impuls a
l’obra, fou el mateix regidor Andreu Garriga i Bachs  qui va
comprar l’edifici que s’havia d’enderrocar per obrir la plaça,
raó per la qual du el seu nom. La plaça va ser urbanitzada i
es va fer tot el mur que havia d’acollir el conjunt escultòric
de Josep Llimona, on es van posar unes reproduccions en
ceràmica dels gravats que s’havien editat el 1815. El no-
vembre de 1929 es va inaugurar la plaça, però sense l’obra
de Llimona, perquè encara hi estava treballant. Poc mesos
després, queia la dictadura i la col·locació de l’estàtua torna-
va a quedar paralitzada.
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
Període d’inscripció de la Raval’s Band
Fins al dia 1 de setembre estarà obert el període
d’inscripció per poder formar part del grup Raval’s
Band. Aquest grup de música vol que en formin
part joves músics del districte que sàpiguen tocar
un instrument sense grans coneixements. D’aques-
ta manera, aquest grup representarà l’esperit juve-
nil i musical del barri. Els seleccionats s’hauran de
presentar a una audició a l’escola de música Juan
Pedro Carrero.

Concurs sobre el Palau de la Música 
El 18 de juny va tenir lloc al carrer Sant Pere més
Alt, organitzat pel cercle artístic Sant Lluc, un con-
curs de pintura amb motiu del centenari del Palau
de la Música. Els socis del Reial Cercle Artístic van
pintar i participar en el concurs que té com a tema
el Palau.

VI Festival curtmetratges Doctor Mabusse
El dia 2 de juny es va celebrar a la plaça del Rei la
VI Mostra de curtmetratges Doctor Mabusse. A
l’acte, hi van assistir unes 300 persones i l’ambient
va ser molt agradable gràcies al magnífic temps de
què es va gaudir. Dels 300 curts presentats, se’n
van seleccionar uns quaranta per emetre. L’acte va
ser tot un èxit i va transcórrer a plena satisfacció
dels assistents.

Cloenda de les activitats corals escolars 
El dia 13 de juny, a la plaça dels Àngels, al barri
del Raval, va tenir lloc l’acte de cloenda de les co-
rals del districte de Ciutat Vella. A l’acte, hi van
participar un miler d’alumnes de les onze escoles
que durant tot l’any han col·laborat en l’activitat
de corals que s’emmarca en el Pla educatiu d’en-
torn i el Pla per a l’acollida i la integració de les
persones immigrades.

Alba Irigoyen Gómez

L’alcalde de Barcelona,
Jordi Hereu, i la fiscal

superior de Catalunya, Teresa
Compte, han signat un con-
veni de col·laboració per ac-
tuar de manera coordinada
en els casos d’assetjament
immobiliari. Aquest acord
aporta a l’Administració local
cobertura legal per actuar en
els casos de mobbing immobi-
liari. La xarxa d’oficines  d’-
habitatge –que s’està acabant
d’implantar a tots els distric-
tes– continuarà oferint asses-
sorament en matèria d’habi-
tatge, però també tindrà la
funció de recollir tota la do-
cumentació referent a casos
d’assetjament. Aquest infor-
me s’enviarà a una comissió
que estarà integrada per dife-
rents serveis de l’Ajuntament
(socials, d’habitatge, etc.) i
encapçalada per la nova figu-
ra del fiscal especialitzat en
assetjament immobiliari.
Aquesta comissió serà la que
vetllarà , des de la inde-
pendència, pels drets de la
persona assetjada. En prime-
ra instància, els tràmits es
duran per la via de la concilia-
ció i, en cas de no ser resolt el
conflicte, el fiscal considerarà
la via penal.
Més enllà de les dificultats
que troba avui en dia la ciu-

tadania per accedir a un ha-
bitatge digne, l’assetjament
immobiliari s’ha convertit
en un problema que s ’ ha
anat agreujant en el trans-
curs dels darrers anys. Ciu-
tat Vella és un cas especial-
ment paradigmàtic: el preu

del m2 s’hi ha incrementat
fins a un 200%, alhora que
s’ha detectat un augment
d’abusos per part d’algunes
immobiliàries o particulars
amb l’objectiu de despren-
dre’s de llogaters amb renda
antiga i cercar-ne de nous
amb més poder adquisitiu.
De 2004 a 2007, l’Oficina

Municipal d’Informació al
Consumidor va recollir fins a
509 reclamacions per pres-
sumpte assetjament immo-
biliari. El 33% correspon a
Ciutat Vella. Això no obs-
tant, aquesta xifra podria ser
més elevada, perquè moltes
persones es dirigeixen al Ser-
vei d’Orientació Jurídica o
bé no denuncien el seu cas
per temor o desconeixement
del procediment a seguir.
Aquest context fa de Ciutat
Vella un dels districtes més
beneficiats pel  nou pla .
Aquesta nova fórmula per
lluitar contra el mobbing im-
mobiliari persegueix els ma-
teixos objectius ja exposats
per la regidora del Districte,
Itziar González, al comença-
ment d’aquest mandat: fer
costat al col·lectiu que és víc-
tima d’aquesta problemàtica
a Ciutat Vella. 

Nova iniciativa per combatre
l’assetjament immobiliari

Gent gran comparteix la seva experiència i memòria a Internet
Joan Anton Font

El passat 5 de juny va tenir
lloc al centre cívic Barcelo-

neta una jornada de gravació
en vídeo en què gent gran de la
ciutat va explicar davant de les
càmeres la seva experiència vi-
tal. La iniciativa forma part del
projecte “Archivo de la Expe-
riencia”, un projecte ambiciós
d’aplicació a tot l’Estat espany-
ol impulsat pel Ministeri d’In-
dústria, Turisme i Comerç. 
L’objectiu és doble: d’una ban-
da, es vol fer una memòria so-

cial del segle XX a Espanya, ex-
plicada a través dels testimo-
nis directes dels ciutadans
amb la finalitat de publicar-los
a Internet. Aquesta és una
manera de promoure que la
gent gran s’involucri en les no-
ves tecnologies i fer que les
narracions i els testimonis es-
tiguin a disposició de tothom. 
D’altra banda, es farà promo-
ció del web als instituts de se-
cundària per fer-lo servir com
a material de consulta i posar
les experiències de la gent

gran al servei de les genera-
cions més joves.
La Leonor, una de les partici-
pants que va oferir el seu testi-
moniatge en la jornada de gra-
vació, comenta que està
“absolutament a favor de les
noves tecnologies i de les pos-
sibilitats que ofereixen”. També
opina que ”aquesta iniciativa és
molt positiva, ja que permet
acostar l’experiència de la gent
gran als més joves”. 
Per a més informació:
www.archivodelaexperiencia.es

Un moment de la gravació d’un dels testimonis.

L’Ajuntament de

Barcelona tutelarà 

les persones que

pateixin possibles

casos d’assetjament

immobiliari

L’Oficina d’Habitatge on es pot denunciar el “mobbing” és al carrer

de Pintor Fortuny 17-19.

El 33% de les
denúncies per
”mobbing” es dóna 
a Ciutat Vella
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Des que el Matías va obrir Discos Edison’s
l’any 1979, aquest establiment s’ha con-

vertit en tota una referència per als col·leccio-
nistes i per a totes aquelles persones que volen
remenar en el bagul dels seus records musicals.
Hi trobem fins a 200.000 vinils de totes les èpo-
ques i estils i per a totes les edats. Quan fem un
cop d’ull als discos, ens pot venir una certa
nostàlgia del passat pel fet de retrobar-nos amb
cantants i temes que, en altres èpoques, havien
format part de la banda sonora de la nostra

vida. Tot i que el vinil representa el 70% dels ar-
ticles de Discos Edison’s, també hi trobem CD,
cassetes, videocassetes i DVD. El boca–orella ha
fet que aquest entranyable establiment s’hagi
convertit en una de les millors botigues de dis-
cos de segona mà i que, fins i tot, figuri en guies
turístiques. El Matías ens diu que és una llàsti-
ma que amb Internet molts nois d’ara gairebé
no sàpiguen el que és una botiga de discos. 
Discos Edison’s
C. Riera Baixa, 10 / Tel: 93 441 96 74

E L  T A U L E L L

Al rescat dels nostres records musicals

El 70% del material de discos Edison’s és vinil.

Joan Anton Font

A C T I V I T A T S  

David Sabaté

El Consell de Sostenibilitat
i Medi Ambient de Ciutat

Vella, entitats i associacions
com Ecovidrio, Eco-Union i
Genab (Grup Ecologista del
Nucli Antic de Barcelona) i el
Districte, a través de l'Agenda
21 i Foment de Ciutat Vella,
han fet possible la celebració
de la Tercera Setmana del
Medi Ambient a Ciutat Vella.
Set dies plens d’activitats per
a totes les edats pensades
amb un objectiu comú: convi-
dar a la ref lexió, enguany
centrada en aspectes com la
necessària reducció dels ga-
sos contaminants. El gruix
d’activitats es va concentrar
el 5 de juny, Dia Mundial del
Medi Ambient, amb l’epicen-

tre a l’equipament municipal
Pou de la Figuera. Aquest
centre va acollir la Fira pel
Medi Ambient, amb unes jor-
nades de sensibilització sobre
els horts urbans comunitaris

i uns tallers infantils per
aprendre a plantar llavors
que han acabat amb la crea-
ció de l’hort comunitari del
Pou de la Figuera. Hi van par-
ticipar una seixantena de
nens i nenes de diferents ca-
sals del barri. També es va fer

una xistorrada solar i es va
mostrar el funcionament de
diferents aparells que funcio-
nen amb aquesta energia,
com ara una cuina solar pa-
rabòlica, un forn solar o una
placa solar fotovoltaica. Eco-
vidrio, per la seva banda, va
repartir 6.000 bosses de pa-
per reciclable a les portes del
mercat de Santa Caterina, i
un estand de l’Agenda 21 va
recollir firmes per impulsar el
compromís ecològic dels ciu-
tadans. Cap al vespre va tenir
lloc una conferència sobre la
necessitat d’evitar la degrada-
ció i la desaparició de les
fonts naturals d’aigua. De la
resta d’activitats de la setma-
na van destacar des d’una vi-
sita en vaixell al port de la
ciutat fins a una mostra d’art
sonor amb un estudi d’ava-
luació energètica inclòs, o un
recorregut en bicicleta per
observar els ocells que nidifi-
quen a la ciutat.

Les activitats es van
concentrar en el 5
de juny, Dia Mundial
del Medi Ambient

El Pou de la Figuera va acollir bona

part de les activitats del Dia Mundial del

Medi Ambient, amb tallers, exposicions i

conferències

Un taller infantil va servir per crear l’hort comunitari del Pou de la Figuera.

La tercera Setmana del Medi Ambient
mostra una Ciutat Vella ecologista 

S E R V E I  P Ú B L I C

Redacció

Amb l’arribada de l’estiu cal extremar les precau-
cions davant les picades dels mosquits, especial-
ment del mosquit tigre. El mosquit tigre es repro-
dueix en recipients que contenen aigua, com ara
gerros, plats sota els testos, pots, cendrers, orna-
ments de jardí, pneumàtics que estiguin a l’aire lliu-
re, etc. Sempre es tracta de petites masses d’aigua.
Per tant, sempre que sigui possible, cal evitar la
presència de recipients en terrasses i jardins on es
pugui acumular l’aigua. En el cas que els recipients
no es puguin retirar, cal eliminar-ne l’aigua acumu-
lada o canviar-la setmanalment. 
L’Ajuntament està aplicant aquestes mateixes
recomanacions en els espais públics, adopta les
mesures preventives necessàries per evitar l’expan-
sió del mosquit i col·labora amb els grups de treball
que s’han organitzat des de les administracions.
També s’han establert canals de coordinació amb els
centres d’atenció primària.
Si es detecta un mosquit tigre a l’edifici o als vol-
tants, convé eliminar-ne els punts amb aigua acu-
mulada. En el cas que detecteu un mosquit tigre a la
via pública ho podeu comunicar a l’Agència de Salut
Pública (93 324 93 60 / shipuz@aspb.es).

El mosquit tigre
El seu nom científic és Aedes albopictus i el seu ori-
gen és l’Àsia. Des del 1979 s’ha anat estenent per al-
guns països d’Amèrica i Europa. A Catalunya es va
detectar per primer cop l’estiu del 2004 a la comarca
del Vallès Occidental. Des de llavors ha produït
nombroses molèsties a causa de l’elevat nombre de
picades que fan, però a Catalunya no comporta la
transmissió de malalties. 
El nom de mosquit “tigre” o “asiàtic” prové del fet
que el seu cos és negre i amb ratlles transversals de
color blanc brillant. La seva mida oscil·la entre els 2
i els 10 mil·límetres.

Més informació: 
www.aspb.cat/quefem/docs/mosquittigre.pdf

Consells per protegir-se 
del mosquit tigre
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P O L I E S P O R T I U

Pere S.Paredes

El passat 15 de juny, acompanyats
per un excel·lent temps, es va po-

der celebrar finalment la IV edició del
Campionat escolar de bàsquet 3 x 3 a
les pistes urbanes que es van situar
sota l’Arc de Triomf, amb gran èxit de
participació i de públic.
En aquesta edició, hi varen partici-
par uns 105 nens i nenes, de dife-
rents escoles, els quals van formar
dotze equips benjamins, vuit ale-
vins i sis infantils. El públic assis-
tent, format en la seva majoria per
pares, familiars i amics dels nens i
nenes, va veure ampliat el seu
nombre per la gran quantitat de
públic espontani assistent.
Segons els organitzadors, la finali-
tat d’aquesta competició és la pro-

moció esportiva al districte de Ciu-
tat Vella, en general, i del bàsquet
en particular: “Es promou el bàs-
quet com un esport col·lectiu i un
punt de trobada agradable, lúdic i
de competició sana”. 
Lluís Roldan, de l’organització, diu
“que la unió entre el Club Bàsquet
Ciutat Vella i l’Associació Esportiva
Ciutat Vella, amb el suport del Dis-
tricte i la Federació Catalana de
Bàsquet, ha estat molt positiva per
tirar endavant el projecte i promo-
cionar aquest esport entre els nens
i les nenes”.
La jornada va tenir el seu colofó amb
el lliurament dels premis, que es van
repartir entre tots els participants, no
només entre els primers i els segons,
ja que hi havia copes i medalles per
als millors triplistes, els millors juga-
dors o els que van jugar amb més es-
portivitat.
La primera convocatòria d’aquesta
competició escolar es va realitzar el

17 de maig, però un gran aiguat va
impossibilitar jugar els partits finals
d’aquesta prova de bàsquet. 
En el sistema de bàsquet 3 x 3, hi ju-
guen equips, de diverses escoles del
districte, o també de fora de Ciutat
Vella, que estan formats per tres ju-
gadors i un reserva, i permet una
competició mòlt àgil i ràpida.

Segons Roldán, “gràcies a aquest sis-
tema, tots juguen contra tots en les
primeres fases de la competició i,
així, no hi ha cap sentiment de frus-
tració”. Els partits van ser arbitrats
pels mateixos jugadors del CB Ciutat
Vella  i podien tenir una duració
d’uns vuit minuts.

El dia 15 de juny es va

celebrar el campionat

escolar de 3x3 que

s’havia hagut de

suspendre el mes de

maig a causa de la pluja

La promoció del
bàsquet, el principal
objectiu de la
competició 3 x 3

L’espai al voltant de l’Arc del Triomf va sevir d’escenari del campionat.

IV edició del campionat escolar
de bàsquet 3 x 3 a Ciutat Vella

per MANEL

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

Ciutat Vella Televisió
www.tvciutatvella.com

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 Jaume I

Nou web especial de Jaume I, amb
motiu del 800è aniversari del seu naixe-
ment. Dóna informació sobre alguns
aspectes d’aquest personatge. Consta
d'un treball audiovisual i diversos textos
que han estat supervisats i redactats per
la historiadora medievalista i col·labora-
da del web bcn.cat, Matilde V. Alsina.
www.bcn.cat/jaumeprimer 

Web del Grec

El Grec'08 Festival de Barcelona va
engegar el 25 de juny amb les idees
renovades, nous formats i noves ambi-
cions. En aquest web, trobareu tota la
informació de la 32a edició del Grec i,
fins i tot, podreu comprar les entrades
en línia.
www.bcn.cat/grec 

w
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Quin és l’objectiu de l’escola?
L’escola és oberta a nens i adults indis-
tintament, perquè creiem que, amb in-
dependència de les aptituds de cada
persona, tothom  –hi insisteixo, tot-
hom–, està capacitat per fer música a
qualsevol edat.
I com va néixer aquest projecte?
Ja fa anys que el regidor Carles Martí va
tenir la idea de dinamitzar les bandes
musicals existents al Raval. Consistia a
crear una nova banda amb tots els ins-
truments, amb els colors tímbrics i so-
nors possibles i que no només fossin de
trompetes i tambors com solen ser ha-
bitualment. Vaja, fer un pas endavant
en la qualitat dels sons, però també aju-
dar els components de les bandes a te-
nir més coneixements musicals, domi-
nar millor l’instrument i, fins i tot,
canviar d’instrument. Després de fer
una radiografia de les bandes del Raval,
vam veure que són moltes i molt diver-
ses, des d’algunes molt petites amb
gent molt gran, fins a d’altres més nom-

broses i més dotades que funcionen de
manera independent. Vam mirar a veu-
re si les podíem ajuntar totes en una de
sola de gran, però no era una bona idea,
perquè totes tenen la seva dinàmica, i
les dificultats eren moltes…
Qui són els membres de la banda?
La idea originària era integrar en la nos-
tra banda totes les persones interessa-
des, especialment els membres de la
resta de bandes del Raval. Però la banda
és oberta, hi insisteixo, a totes les per-
sones interessades, tant del Raval com
de la resta de Ciutat Vella. Només cal
saber tocar un instrument, no cal tenir
un nivell determinat.
Quin és el dia a dia de la banda?
Tenim assaigs generals setmanals d’u-
na hora i mitja, a més d’una altra hora
d’assaig setmanal de cada corda i enca-
ra una altra hora d’aprenentatge del
llenguatge musical, és a dir, aprendre a
llegir, entendre la música, etc. Total,
unes tres hores i mitja a la setmana
aquí a l’escola.
I les actuacions?
Depèn molt de l’època, però intentem
que n’hi hagi una de mensual com a mí-
nim. Creiem que la música s’aprèn to-
cant. Hem participat en pràcticament

totes les programacions musicals i cul-
turals del Raval i Ciutat Vella, i també
d’altres de la resta de Barcelona. A vega-
des tenim quatre o cinc actuacions en
un mateix mes. De fet, des de la prima-
vera fins al juliol tenim molts “bolos”. I
ara fem un intercanvi amb Alemanya.
Tot plegat és un estímul per aprendre,
passar-ho bé i millorar els resultats.

Ara us trobeu en procés de defini-
ció de la banda de l’any vinent, oi?
Sí, exacte. Ara començarem el tercer
any d’existència de la banda, la qual ja
està pràcticament consolidada. Vam co-
mençar amb 14 membres i ara en som
36. I ara precisament fem les proves per
a la tercera temporada, per donar entra-
da a nous membres de la banda. Bus-
quem nous components perquè ens fal-
ten flautes, clarinets, alguns trombons i
tubes. Al setembre fem les proves.
Suposo que també deu haver

après molt d’aquesta experiencia.
Sí, moltíssim. Sempre he cregut que la
música era integradora, però més en
aquests casos. És un exemple claríssim
de com persones molt diverses, molt
diferents, de diferents edats (estem
parlant de gent de dotze anys fins a la
cinquantena…), de diferents nivells
econòmics, condicions socials i cultu-
rals, s’entenen perfectament gràcies a
la música. Jo ja sabia que era així, però
ara ho he experimentat en la meva prò-
pia pell amb el dia a dia de la banda. 
És música i alguna cosa més, oi?
Ara els membres de la banda són
amics i fan moltes més coses que to-
car junts. Comença a haver-hi una
dinàmica autònoma, comencen a
moure’s. És un projecte que va molt
més enllà de la música, perquè té una
vessant social molt important: no es
tracta de fer una banda superprofes-
sional, sinó de pasar-s’ho bé amb la
música. Se’m posa la pell de gallina
quan els sento tocar i sé que no són
professionals, perquè un treballa al
port, un altre condueix un autobús,
l’altre és estudiant de batxillerat, etc.
L’important són les persones i el seu
interès per la música.

E N T R E V I S T A Jordi  Far rés ,  professor  i  d i rector  execut iu  de  la  R ava l ’s  B and

Jordi Farrés creu que la música és socialment integradora.

L’Escola de Música Juan Pedro Carrero, que ara

compleix el 15è aniversari, és l’epicentre de la

Raval’s Band, una iniciativa musical singular. En

parlem amb el seu director

Busquem nous
components perquè ens
falten flautes i clarinets

“La Raval’s Band és un
projecte que va més
enllà de la música”

Daniel 
Venteo


