
El Districte ha obert un procés
participatiu per decidir l’ús de
dos equipaments situats al Pou
de la Figuera: l’un, enllestit fa
poc, vora el carrer Sant Pere Més
Baix; l’altre, encara en obres, al
carrer Carders.  Aquesta zona
s’ha de convertir en el gran pul-
mó comunitar i  dels barr is de
Sant Pere i Santa Caterina. Els
edificis pels quals s’obre el debat
es complementen amb els nous
jardins del Pou de la Figuera, on
també hi ha un entarimat per fer
activitats a l’aire lliure i un hort
que, a hores d’ara, la sequera no
permet regar.  El procés partici-
patiu obert ha de quedar enlles-
tit cap al mes de novembre. 

Els equipaments del Pou
de la Figuera a debat 

OBRES

Es realitzaran a 
partir de l’any
vinent i fins al 2012

APARCAMENT

Hi haurà tres plantes
soterrades. Dues per a
aparcament públic

FAÇANES

El perímetre de la
plaça serà remodelat
i acollirà nous edificis
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Roberto Tierz
Propietari del bar
i sala de concerts Sidecar

“M’agradaria que
Barcelona fos una
mica més descarada”

ENTITATS Pàg. 4

El Jardinet
dels Gats
Una iniciativa
a favor del felins

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Club Natació
Atlètic Barceloneta 
Organitza la Final Four
de waterpolo

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

S’amplia el nombre
de sales d’estudi
nocturnes

C O M E R Ç Pàg. 6

Barnaport vol donar
un nou impuls a “les
botigues del port”
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La Gardunya deixarà de
ser un pati del darrere
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Un dels equipaments del Pou de la Figuera, sobre els quals s’està decidint l’ús.



Del 6 al 10 de juny
Festes de Primavera Barri de Sant Just
Organitza: Assoc. Amics del barri de Sant Just.
Festes infantils, música, espectacles d’animació...

Dimecres 11 i dijous 12 de juny
XII Fira de Sant Pere més Baix
Tot el dia. Carrer Sant Pere més Baix
Dia 12 a la tarda la Coral Nodamen actuarà a diferents
punts del carrer.

Dijous 12 de juny
II Desfilada per a la Inclusió
Consulteu horari. Convent de Sant Agustí (Comerç, 36)
Desfilada de moda solidària a càrrec de la Fundació
Fias - Serveis Prisba Botiga 2a mà.

Dissabte 14 de juny
14è Aplec de Sardanes Violetes del Bosc
A les 17.30 h. Plaça de la Catedral
Prevista la participació de les cobles Sant Jordi, Princi-
pal del Llobregat i Marinada. 

Diumenge 15 de juny
39è aniversari dels Castellers 
de Barcelona
A les 12 h. Plaça Sant Jaume
Trobada castellera a la qual estan convidades les colles
dels Minyons de Terrassa, Colla Vella dels Xiquets de
Valls i els Castellers de Barcelona.

Del 16 al 24 de juny
Sònar ‘08
Diferents horaris. Plaça dels Àngels i Plaça de Joan Corominas
Festival de música electrònica amb 70 Dj i grups.

Dimarts 17 de juny
Corals escolars
A les 10 h. Plaça dels Àngels
Organitzat per l’Escola Taller de Músics i l’Escola de
Música Juan Pedro Carrero.

Del 17 al 31 de juny
Fira Mercat
Tot el dia. Av. Portal de l’Àngel (a tocar del Banc d’Espanya)
Venda de productes artesans de l’associació d’Artistes del
Poble Espanyol.

Dilluns 23 de juny
Nit de foc a la Barceloneta
Carrers i places del barri
Correfoc a càrrec dels Diables de la Barceloneta. Arribada
de la flama del Canigó a les 21 h a la plaça Sant Jaume.
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Dissabte 14 i diumenge 15 de juny
Festa de la Ciència
D’11 a 23 h. Pg. Lluís Companys
Activitats familiars al voltant de la ciència.

Dijous 16 de juny
Frederik
A les 18 h. Bibl. F. Bonnemaison (Sant Pere més Baix, 7)
En una família de ratolins, tots treballen preparant l’arri-
bada de l’hivern fred i gris menys el Frederick.

Dies 17 i 31 de juny
Street Basket
A les 18 h. Plaça Folch i Torres
Organitza el Casal d’Infants del Raval.

Dimecres 11 de juny
Culturae
A les 18.30 h. Plaça del Rei
Concert coral.

Divendres 20 de juny
Dia Internacional de la Música
De les 17.30 a les 22 h. Plaça de Sant Agustí Vell
Concert obert amb DJ, actuacions musicals, creacions
musicals en temps real.

Dissabte 28 de juny
Trobada d’havaneres
A les 21 h. Pg. Joan de Borbó - Moll del Rellotge
XXIII Gran Trobada Havaneres, Barcelona cara al mar.
Hi participen “Els Pirates” de Molins de Rei, “Els Pesca-
dors de l’Escala” i “Mar i Vent” i “Mar Endins” de Barce-
lona.

Fins al 28 de juny
Mira’m, mira’t, mira’ns
Centre cívic Drassanes (Nou de la Rambla, 43)
Mostra fotogràfica de Cristina Baldoví.

Fins al 24 d’agost
Hannah Collins
Caixafòrum (Marquès de Comillas, 6)
Grans fotografies panoràmiques i projeccions multipan-
talla de Hannah Collins.
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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 reforma de la plaça alli-
berarà 4.200 m2 per a ús

ciutadà, ja que se soterrarà
tant l’aparcament en superfí-
cie com tots els serveis que hi
ha relacionats amb la logísti-
ca del mercat de la Boqueria.
El projecte de l’obra també
intervindrà en els edificis del
perímetre de la plaça. 
A la banda mar, s’hi cons-
truirà la nova seu de l’Escola
Massana, que completarà l’i-
lla delimitada pels carrers
Hospital i  Jerusalem i la
plaça del Canonge Colom, on
hi ha habitatges. Al costat

muntanya es construirà un
nou edifici d’habitatges ados-
sats a la mitgera posterior de
l’illa d’edificis que hi ha entre
els carrers Carme, Jerusalem
i Floristes de la Rambla. Una
part d’aquests habitatges es
destinaran a reallotjar els re-
sidents de blocs que seran ex-
propiats, d’altres seran habi-
tatges socials i una part es
destinaran al mercat lliure. Els
baixos seran locals comercials,
nous usos que impulsaran la
dinamització de l’espai. 
El límit est de la plaça l’ocupa
el mercat, que també serà ob-
jecte de reforma per millorar

la connexió entre els passa-
dissos i porxos i la plaça. A
l’oest es troba el conjunt mo-
numental de l’Antic Hospital
de Sant Pau, que serà remo-
delat per potenciar la relació
de la Biblioteca de Catalunya
amb els Jardins de Rubió i

Lluch. Les façanes d’aquests
edificis a la plaça seran més
obertes i estaran més ben re-
lacionades amb l’espai públic. 
La regidora de Ciutat Vella,
Itziar González, ha assenyalat
que amb aquesta actuació es
pretén que no hi hagi un da-
vant i un darrere al districte.
“A Ciutat Vella, les grans mi-
llores urbanístiques ja s’hi
han assolit, però queden al-
guns darreres i la Gardunya
n’és un”. Altres punts impor-
tants que destaca la regidora
d’aquest projecte és l’aprofita-
ment intensiu que es farà del
subsòl (la primera planta ser-
virà per a la logística del mer-
cat i les altres dues per a apar-

cament públic) i el sistema
constructiu trobat per Fo-
ment Ciutat Vella per poder
fer el soterrament, “assegu-
rant que sempre estigui en
funcionament la meitat de la
plaça, per minimitzar l’impac-
te en els veïns i en el mercat”. 

Les obres començaran l’any
vinent i finalitzaran el 2012.
El conjunt de les actuacions
han estat pressupostades en
90 milions d’euros.

T O T H O M  Q U E  H A  V O L G U T, H I  H A  D I T  L A  S E VAA
La reforma que finalment es farà a la plaça de la Gardunya és el resultat d’un projecte sobre

el qual han pogut opinar totes les persones vinculades. En el 2005 es va impulsar un pro-

cés de participació ciutadana en què es van recollir 173 aportacions, entre veïns i veïnes i

associacions i entitats del Raval. També es va demanar l’opinió d’urbanistes i arquitectes i

de professionals que havien estat relacionats amb propostes de reformes anteriors.
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Façana del darrere de l’actual Escola Massana, dins al conjunt monumental de l’Antic Hospital de Sant Pau.

Amb la reforma de la plaça de la

Gardunya, que començarà l’any

vinent, Ciutat Vella recuperarà 

un espai que fins ara donava

l’esquena a la ciutat i a les

relacions veïnals del barri

Amb aquesta
actuació es vol que
no hi hagi un
davant i un darrere

Les relacions veïnals tornaran
amb la nova plaça de la Gardunya  

C IU TA DA N S OPINE N

Sergio Biasotti
Músic

Me parecen bien. Estoy
muy de acuerdo con
ellas, así los coches no
se verán y la gente
podrá disfrutar de la
nueva plaza. Espero
que no se negocie nega-
tivamente.

Aurora González
Pensionista

Pienso que está muy
bien que se rehabilite el
barrio. Llevo muchos
años aquí y me gusta
como es actualmente.

Katia Novella
Fotògrafa i periodista

Está bien que quiten el
aparcamiento, porque
es antiestético,  y que
arreglen la plaza y las
fachadas, pero es una
pena que destruyan
casas antiguas. Se ten-
drían que conservar.

Andreu Gil
Autònom

Està bé. Si és per millo-
rar el barri és bo. De
com estava a com està
actualment hi ha molta
diferència. És en
positiu.

Joaquim Navarro
Assegurances

Si les fan i les fan ben
fetes i amb manteni-
ment, em sembla bé,
però si les han de fer i
deixar que caiguin en
decadència, és millor
que no facin res.

Roger Folch
Estudiant

Pot estar bé si a part de
la reforma arquitectò-
nica, s’hi fa un mante-
niment i s’hi posa segu-
retat. La Boqueria és
un motor econòmic i les
reformes que el puguin
afavorir estan bé.

Què li semblen les millores que faran a la plaça?
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Daniel Venteo

El projecte de l’associació
El Jardinet dels Gats va

néixer al principi de l’any
2005 de la mà de la Funda-
ció Altarriba i d’un grup de
voluntaris, com també de di-
verses entitats més de l’àm-
bit proteccionista –especial-
ment alemanyes– i el suport
del Districte de Ciutat Vella.
Els gats de les colònies són
esterilitzats i analitzats i pas-
sen al jardinet de manera
temporal, amb l’objectiu de
socialitzar-los i preparar-los
per a la seva posterior adop-
ció o apadrinament
L’equip humà d’El Jardinet
dels Gats és format actual-
ment per uns quaranta vo-
luntaris que col·laboren de
manera desinteressada aju-
dant en les diferents tas-
ques, com el manteniment
de l’espai, l’alimentació dels
animals, la seva cura, així
com les hores de joc. En pa-
raules d’Alexandra Salvador,
portaveu de l’associació,
aquest projecte és “la cara

amable d’una realitat molt
més crua: la realitat de tots
els gats urbans que no són
de ningú i que deambulen
pels carrers, i de tants d’al-
tres que han estat abando-

nats a la seva sort pels seus
propietaris, amb l’absurda
creença que un gat al carrer
se les sap arreglar, supòsit
totalment fals i erroni, que
els duu a una mort cruel”.
L’associació convida tots els
interessats a formar part del
seu equip de voluntaris i, so-
bretot, a fer-se’n soci per
contribuir a la viabilitat
econòmica d’El Jardinets
dels Gats. Només cal tenir
ganes de col·laborar amb el

projecte, ja sigui fent de vo-
luntari a les colònies en el
seu dia a dia, bé contribuint
a difondre, mitjançant Inter-
net, els gats que hi ha en
adopció, fent captures pun-
tuals de gats que han de ser
reubicats, i contribuint
econòmicament com a soci o
fent donatius a l’entitat.
També convida a fer de vo-
luntari, especialment els ve-
terinaris i els estudiants de
veterinària i les empreses
que es dediquen a la venda
de productes per a animals.
El projecte disposa d’un bloc,
eljardinetdelsgats.word-
press.com, on els adoptants
expliquen les seves experièn-
cies i pengen fotos de la
nova vida dels gats.

Més informació:
Tel.: 636 382 194
eljardinetdelsgats@gmail
.com

El Jardinet s’ha fet per tenir cura dels gats del carrer.

Tothom és convidat
a col·laborar com a
voluntari o soci d’El
Jardinet dels Gats

Al cor del Raval hi

ha El Jardinet dels

Gats, una de les

colònies protegides

de Ciutat Vella

nodrida per gats

urbans dels barris

del districte i

d’edificis que han

de desaparèixer

El Jardinet dels Gats, una
iniciativa a favor dels felins

Gravat de 1815, on es veu els herois de 1809 camí de la seva
execució. (Foto: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona)

Monument als
màrtirs de 1809 (I)
Davant de l’ocupació de Barcelona per part de l’exèrcit
francès, el mes de maig de 1809, un grup de ciutadans de
Barcelona van preparar un aixecament contra els invasors,
El moment escollit per iniciar la revolta va ser la nit de l’11
al 12 de maig, festivitat l’Ascensió. Encara que ja estava tot
preparat, l’aixecament contra els francesos no es va produir
per ordre del capità general Coupigny, perquè la policia ha-
via descobert part de la trama. Van ser detinguts uns
quants integrants de la conspiració i es van jutjar divuit
persones per aquest fet. Van ser condemnats a mort Joan
Massana i Salvador Aulet, els capellans Joan Gallifa i Joa-
quim Pou i el sotstinent José Navarro.
Marcada l’execució per al dia 3 de juny, moments abans de
complir-se la sentència, a dos quarts de cinc de la tarda,
tres joves artesans, el fuster Ramon Mas, l’esparter Julià
Portet i el serraller Pere Lastortras es van posar a tocar a
sometent amb la campana gran de la catedral –la Tomas-
sa–, i a continuació es van amagar dins de l’orgue. Després
de tres dies de setge, foren detinguts i executats el 27 de
juny. Acabada la guerra del Francès, l’any 1815 es van fer
uns gravats per recordar els executats. També hi va haver
un primer intent d’aixecar un monument en memòria d’a-
quests màrtirs, però la comissió que es va crear amb aquest
objecte només va aconseguir el trasllat de les seves restes
fins a la catedral, que es van enterrar al claustre. Un segon
intent, impulsat per l’Ajuntament, es va produir el 1884.
Aleshores es va pensar a posar un monument a la capella
de la Ciutadella, lloc on van ser executats, però finalment
aquesta opció no va prosperar.
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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“Els aparadors de la història”
Cinquanta fotografies que mostren la història del
Raval a través dels aparadors dels seus comerços són
les protagonistes de l’exposició “Els aparadors de la
història. Comerç al Raval”, que es pot veure a Nou de
la Rambla, 14, davant el Palau Güell. L’exposició, que
estarà oberta fins al 30 de juny, conté fotografies da-
tades des del 1910 fins als nostres dies i mostra co-
merços que s’han mantingut inalterables i d’altres
recents que representen la diversitat actual. 

12a Fira a Sant Pere Més Baix 
La Fira al carrer Sant Pere Més Baix arriba a la seva
12a edició els dies 11 i 12 d’aquest mes, durant els
quals més de 50 comerços exposen els seus articles al
carrer. A banda de l’oferta comercial, la fira inclou ac-
tuacions de la Coral Nodamen (dijous 12) i concursos
de pintura ràpida i de dibuix infantil, que se celebrarà
del dia 11 al 14. El dia 27 es lliuraran els premis. 

14a Mostra d’Art de Dones
Durant el maig s’ha celebrat a diferents espais de
Ciutat Vella la 14a Mostra d’Art de Dones, FEM
ART’08, un programa que aquest any ha tingut com a
lema “Cuidadania”, és a dir, que s’ha centrat en la
cura dels altres. Hi han participat 84 projectes de
més de 100 dones artistes.

“L’Ou com Balla” a l’any de la sequera 
El Decret de la Sequera ha estat a punt d’afectar una
celebració barcelonina tan tradicional com és la de
“l’Ou com Balla”, que té lloc amb motiu del Corpus. Di-
jous 22 de maig l’Ou va saltironar als escenaris clàssics
del barri Gòtic. Això no obstant, en el cas del pati del
Museu Marès i el de la Real Acadèmia de les Bones Lle-
tres, el Corpus només s’ha celebrat amb la decoració
floral de l’espai, donat que les seves fonts no tenen cir-
cuit de recirculació d’aigua, han d’utilitzar aigua pota-
ble i, per tant, no poden funcionar de moment.  

Gerard Maristany

En el futur, els jardins del
Pou de la Figuera comp-

taran amb dos equipaments:
un, ja construït ,  al  cantó
muntanya (c. Sant Pere més
Baix)  i  l ’a ltre,  encara en
obres, al final de la banda de
mar (c. Carders).  El Distric-
te ja ha celebrat tres reu-
nions amb veïns, associa-
cions i col·lectius per tal de
recollir idees sobre l’ús, les
activitats i la forma de gestió
d’aquests espais. El calendari
de sessions va començar el
passat 9 d’abril i s’estén fins
al pròxim mes d’octubre. La
intenció és que cap al mes de
novembre ja estigui tot con-
sensuat i les decisions preses
es duguin a terme. Per conèi-
xer de més a prop aquest
procés participatiu, es pot
consultar el web del districte
(www.bcn.cat/ciutatvella) o
bé enviar un mail  a
spere_scaterina_lribera@bcn
.cat. 
Mentre s’esperen els resul-
tats d’aquest procés, l’equi-
pament enllestit a l’extrem
muntanya dels jardins ja ha
començat a funcionar. De
manera provisional, el Dis-
tricte de Ciutat Vella  cedeix
les claus a diversos grups de
veïns, que ja hi fan activi-

tats. S’han establert uns mí-
nims criteris de funciona-
ment: les activitats no tenen
ànim de lucre, són obertes a
tothom, l’horari no va més
enllà de les deu de la nit…
Cada setmana, els dilluns a
la tarda, s’hi celebra una reu-
nió per tal de recollir noves

propostes d’activitat.  L’A-
juntament ha trobat conve-
nient que els veïns es facin
corresponsables de l’espai.
Aquestes persones poden
disposar de les claus i, quan
acaben, les tornen. De la ma-
teixa manera, es fan activi-
tats a l’entarimat instal·lat al
Pou de la Figuera (els dilluns

a la tarda també és moment
de fer propostes per utilitzar
aquesta instal·lació). Menció
a part mereix l’hort situat al
cantó mar de la plaça, que va
iniciar les seves activitats fa
uns mesos. Les disposicions
legals relacionades amb la
sequera han obligat, però, a
aturar provisionalment els
regs, cosa que explica que
ara mateix no hi estigui crei-
xent res. 
Els jardins del Pou de la Fi-
guera van quedar enllestits
al final de l’any passat. Enre-
ra queden els anys en què
aquest espai, directament
afectat per les obres del mer-
cat de Santa Caterina, era
conegut com el Forat de la
Vergonya. Els jardins i els
dos equipaments esmentats
aspiren a ser el pulmó comu-
nitari d’una zona que, grà-
cies a la Llei de Barris, està
canviant molt de pressa. 

El Pou de la Figuera vol ser un
gran espai d’ús comunitari 

El Palau de la Música, escenari dels Jocs Florals Escolars 
Redacció

El Palau de la Música Cata-
lana va ser  l’escenari,  el

passat 13 de maig, dels Jocs
Florals Escolars de Ciutat Ve-
lla. La magnífica sala de con-
certs modernista va acollir el
lliurament dels premis d’a-
quest certamen en què parti-
cipen els alumnes dels centres
escolars públics i concertats
de primària i secundària del
districte de Ciutat Vella. L’acte
va ser presidit per la regidora
del Districte, Itziar González,

i va comptar amb la presència
de Marta Balaguer, il·lustra-
dora de nombrosos llibres in-
fantils. Els alumnes de les es-
coles del districte no només
van demostrar, un cop més,
que saben fer bon ús del llen-
guatge escrit per expressar les
pròpies emocions, sinó que
també coneixen bé el llen-
guatge audiovisual: al mateix
acte es van projectar les pro-
duccions de l’activitat ”La
imatge, un llenguatge que
uneix”. Els Jocs Florals Esco-

lars de Ciutat Vella és un cer-
tamen literari consolidat: els
d’aquest any han estat els de
la 21a edició. També han fet
un llarg recorregut els Jocs
Florals del Raval, una iniciati-
va de l’Associació de Veïns i
Comerciants del Carrer de la
Cera que compta amb el su-
port del Districte de Ciutat
Vella i que enguany arriba a la
18a edició. Els premis dels
Jocs Florals del Raval van lliu-
rar-se el 4 de maig en un acte
celebrat al Museu Marítim. 

Els guanyadors posen amb els premis a l’escenari del Palau.

El Districte obre 

un procés de

participació per

decidir el futur d’un

parell d’edificis

públics del Pou 

de la Figuera

Una de les noves zones urbanitzades als jardins del Pou de la Figuera.

Les reunions van
començar al mes
d’abril i es faran
fins a l’octubre  



CIUTAT VELLA6 Juny 2008

A la tranquil·la plaça dels Traginers hi ha un
establiment que satisfà les necessitats de

les persones que tenen la bicicleta com a mitjà
de transport habitual. “Cap problema” és un
nom que diu molt, ja que és la frase que sol dir
als clients el Dani Milián, que és qui porta l’esta-
bliment, juntament amb el Mauri i el Josep. La
vida del Dani sempre ha girat al voltant de la bi-
cicleta i n’és un apassionat; fins i tot va crear
una marca de bicicletes pròpia, les Milián. Ara
l’establiment s’ha especialitzat en la venda i re-

paració de les prestigioses Brompton, unes bici-
cletes plegables i ultralleugeres de gamma alta
que han guanyat molts adeptes entre els ciclistes
urbans. L’especialització en aquesta marca fa que
en coneguin tots els secrets. Les reparen en un
termini de 24 hores i, mentrestant, deixen una
bicicleta de recanvi als clients. Cal dir també que
presenten uns pressupostos molt detallats.
Cap problema
Plaça dels Traginers, 3
www.capproblema.com

E L  T A U L E L L

Al servei dels usuaris de la bicicleta més exigents

L’establiment s’ha especialitzat en les bicicletes plegables.

Joan Anton Font

C O M E R Ç

Dolors Roset

Barnaport, l ’associació
dels establiments cone-

guts popularment com “les
botigues del port”, vol donar
un nou impuls als comerços,
restaurants, hotels i tallers de
la zona. Entre els anys 1955 i
1960, el públic va començar a
identificar el nucli comercial
per la seva especialització en
petits electrodomèstics, joie-
ria, rellotgeria, fotografia, te-
levisió i música. Ara, l’asso-
ciació vol que el conjunt dels
establiments es consolidi
com un pol comercial de la
ciutat i està treballant per
dur a terme noves idees. En-
tre les propostes hi ha fer
sorteigs per als clients, repar-
tir informació sobre els co-
merços als visitants de Barce-

lona i que totes les botigues
tinguin unes bosses que es
dissenyaran especialment.
L’àrea comercial s’ha desen-
volupat al voltant dels porxos
del Pla de Palau, que es van

construir l’any 1836. La cons-
trucció de tot l’edifici la va
projectar l’empresari Josep
Xifré i Casas després d’arribar
d’Amèrica i establir la seva re-
sidència a Barcelona. En un
origen, els porxos de doble
planta ja es van destinar a

botigues i negocis. Les tres
plantes de damunt es van de-
dicar a habitatges. Era una
zona amb molta activitat, en
aquella època, per la proximi-
tat a la Junta de Comerç, la
Llotja , la Duana, el Palau
Reial i el port de la ciutat.
Barnaport aplega 50 establi-
ments dels carrers Reina
Cristina, Llauder, Pas de Sota
Muralla i General Castaños,
el Pla de Palau i el passeig d’I-
sabel II. La majoria de nego-
cis són familiars i estan diri-
gits pels fills de les persones
que van obrir les actuals boti-
gues ara fa uns cinquanta
anys. Per la seva especialitza-
ció i el tipus d’oferta, tenen
públic d’arreu de la ciutat.
També hi ha qui ve de fora de
Barcelona, fins i tot de co-
marques una mica allunya-
des. Així mateix, una part del
públic són turistes de pas que
s’aturen a comprar.

L’associació vol
consolidar com un
pol comercial el
conjunt dels
establiments

L’associació té pensat fer sorteigs per als

clients, dissenyar unes noves bosses i editar

informació per als turistes

Terrasa sota els porxos del Pla de Palau.

Barnaport vol donar un nou
impuls a “les botigues del port”

S E R V E I  P Ú B L I C

Joan Anton Font

Barcelona amplia a disset el nombre de sales d’estudi noc-
turnes durant la recta final del curs acadèmic actual. Les
sales nocturnes són un servei que s’ofereix als estudiants
perquè puguin disposar d’un espai adequat per a l’estudi
en horari nocturn. Les sales d’estudi nocturnes també ofe-
reixen la possibilitat de participar en activitats relaciona-
des amb l’aprenentatge d’idiomes, la formació i la cultura.
Hi ha set sales permanents que funcionen al llarg del curs
acadèmic, de dilluns a divendres de 21 a 1 h i el cap de
setmana anterior a les PAU. Ara s’amplia l’oferta amb deu
sales d’estudi puntuals, amb el mateix horari, però amb
l’excepció que són obertes de dilluns a dijous.
Les sales són espais acollidors i tranquils on els estudiants
poden concentrar-se en la lectura, fer treballs amb els
companys, fer fotocòpies, intercanviar llibres i apunts, i
consultar diccionaris i enciclopèdies.
Pel que fa al servei d’aprenentatge d’idiomes, es pot for-
mar part d’un grup de conversa o d’intercanvi d’idiomes.
Per participar-hi, cal inscriure-s’hi abans.
També es poden fer activitats de formació que ajuden a
perfeccionar les tècniques d’estudi, potenciar la concen-
tració, aprendre a relaxar-se..., habilitats que ajudaran a
millorar l’eficàcia en l’estudi.
Xerrades, debats i videofòrums són altres activitats que es
duen a terme a les sales i que permeten posar-se en con-
tacte amb la realitat associativa i cultural de l’entorn. Totes
les activitats de les sales d’estudi nocturnes són gratuïtes.

Més informació: 
www.bcn.cat/joventut
Ciaj (Centre d’Informació i Assessorament per a Joves)
C. Sant Oleguer 6-8
Telèfon 93 442 29 39

S’amplia el nombre de
sales d’estudi nocturnes
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P O L I E S P O R T I U

Pere S.Paredes

L’equip italià del Pro Recco va
aconseguir inscriure novament el

seu nom al palmarès de l’Euroleague
Final Four Waterpolo, competició in-
ternacional que el passat mes de
maig es va disputar a la piscina muni-
cipal de Montjuïc, organitzada pel
Club Natació Atlètic–Barceloneta.  
El Pro Recco es va imposar a l’equip
croat del Jug Dubrovnik per tretze
gols a dotze, en una final molt dispu-
tada i carregada d’emoció, amb pròr-
roga inclosa. Aquesta és la cinquena
vegada que el Pro Recco inscriu el seu
nom com a campió de
l’Eurolliga–Copa de Campions, com
ja ho va fer anteriorment les tempo-
rades 1964-65, 1983-84, 2002-03 i

2006-07. Per a Julián García Gonzá-
lez, president del Club Natació Atlè-
tic-Barceloneta, “va ser un gran ho-
nor, per a una entitat amb
noranta-quatre anys d’història i un
referent dins la natació i el waterpo-
lo estatals, acollir la Waterpolo Euro
League Final Four 2008. Donem les
gràcies a la Lliga Europea de Natació
(LEN) per haver confiat a la nostra

entitat l’organització d’aquesta edi-
ció 2008 de la Waterpolo Euro Lea-
gue Final Four”. El premi al millor
jugador va ser per a Frano Vican,
porter de l’equip finalista, Jug Du-
brovnik. La tercera plaça de la Final
Four de waterpolo va ser per a l’e-
quip hongarès del Teva Vasas Plaket
Budapest, i la quarta, per al Havk
Mladost Zagrev.

El mal temps i les pluges torrencials,
que van caure a Barcelona durant 48
hores, també van ser les protagonis-
tes de la Final Four. Això no obstant,
més de 1.200 afeccionats del water-
polo, això sí, la seva majoria estran-
gers, van pujar a Montjuïc per donar
suport als seus equips.

El veterà club de natació

de la Barceloneta va

organitzar la Waterpolo

Euro League Final Four

2008, la competició

per equips més

espectacular del món

Montjuïc va acollir
els quatre millors
equips de waterpolo
d’Europa del moment

els jugadors de l’equip italià Pro Recco celebren la victòria.

El Club Natació Atlètic-Barceloneta
organitza la Final Four de waterpolo

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

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

Canal Cultura 

El nou Canal Cultura compagina informa-
ció de caràcter textual, a partir de notícies
i cròniques d’actualitat cultural i d’agen-
des recomanades, amb continguts audio-
visuals molt rellevants. Aquest és l’atrac-
tiu del Canal Cultura, que permet veure
un butlletí audiovisual en què es presen-
ten algunes de les propostes del dia més
destacades que tenen lloc a la ciutat.
www.bcn.cat/canalcultura
www.canalculturatv.cat

Biblioteca General

Possibilita l’entrada al Catàleg de les
Biblioteques de l’Ajuntament de
Barcelona i la consulta a les ordenances
municipals vigents per paraula clau, títol
o gran matèria. També permet consultar
les publicacions periòdiques i monogra-
fies municipals, incloent-hi les exhauri-
des, i s’hi pot trobar una selecció de
recursos web.
www.bcn.cat/bibliotecageneral

w
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Són 26 anys de Sidecar. Amb
quin esperit va començar tot
això?
Érem quatre amics que no trobàvem
cap bar que ens agradés. Ens interes-
sava la música, el còmic, la il·lustra-
ció, la pintura, la fotografia, el teatre,
el cinema... i vam pensar que tot això
podia estar en un sol lloc. Així vam
obrir el Sidecar, d’una manera “ama-
teur”, per gaudir nosaltres mateixos.
Des de bon començament vam fer
exposicions de tot tipus, teatre en
petit format, projeccions de curts i,
evidentment, tot el que podíem de
música .  Estàvem inf luïts  per la
“new wave” anglesa, la “movida”
madrilenya, els grups emergents
d’aquí... coses que no senties ni a la
ràdio ni enlloc.
Era el 1982. Com van ser els vui-
tanta?
A diferència d’ara, nosaltres estàvem
punxant música, a la barra, recollint
les comandes i fent-ho tot. Ho viví-

em d’una manera poc empresarial.
Érem part de la clientela, de fet. I la
clientela rebia això amb sorpresa.
Érem un d’ells i ells eren un de nosal-
tres. Vam viure els vuitanta amb in-
tensitat, sí. De fet, no ho recordo gai-
re i això és senyal que ho vam fer
intensament. Els hippies diuen: “Qui
explica com va viure els seixanta és
que no els va viure de debò”, o alguna
cosa semblant.
Què ha canviat més la clientela
del bar, els Jocs Olímpics o el
programa Erasmus?
Hi va haver canvi a la plaça Reial amb
els Jocs, evidentment. Després s’hi
va produir com una neteja, entre co-
metes, amb la qual va perdre una cer-
ta personalitat, però va guanyar en
netedat i seguretat. Els estudiants de
l’Erasmus influeixen, però el canvi és
més general i té a veure amb l’arriba-
da massiva del turisme o el fet que la
gent de la resta de la ciutat hagi per-
dut la por a baixar de la Gran Via.
Hi ha cultura de clubs musicals a
Barcelona?
Sempre penso que és el punt feble.
Tenim grups molt interessants. De
sales comença a haver-n’hi, i amb el

canvi de normativa, que permet als
bars fer música en directe, tindrem
moltes sales amb coses interessants.
Però el meu dubte és si hi ha prou
públic per a això.

Per als grans concerts sí que
n’hi ha. 
És que la gent va a veure un grup en
concret, no va a veure què fan. Segu-
rament falta curiositat musical. Crec
que anirà canviant, perquè això s’e-
duca. 
I com?
Mira, als Estats Units hi ha un circuit
que es diu “Five dollar’s club”. La gent
paga 5 dòlars per una copa sense saber
qui tocarà, l’escolta i li agrada o no. Els
concerts perden aquesta cosa sacra de
“Vaig a sentir el concert de la meva
vida”. Aquesta naturalització del fet
musical en directe és el que falta perquè
la gent perdi la por al músic. 

De debò que tenim por?
A mi em passa una cosa molt curio-
sa. Hi ha gent que ve a ballar, a la
nit. I potser falta mitja hora perquè
acabi el concert i els dic: “Passeu, no
heu de pagar...” I contesten: “No,
no, m’espero que acabi”. Però passa!
No et farà mal! Deu ser un excés de
respecte, perquè, si no, no s’entén.
És difícil continuar en aquest
negoci a partir de certa edat?
A partir del moment que perds cu-
riositat és quan t ’has de retirar.
Mentre tinguis interès pel que fas,
pel que proposes, pots continuar-hi
perfectament. Jo espero jubilar-me
aquí, al Sidecar.
Pel que fa a bars musicals, té
alguna ciutat de referència?
Potser no he viatjat tant per dir
aquesta o aquella, però Barcelona
m’agrada. Seria una autoreferència.
És una ciutat on trobo tot tipus d’o-
fer ta musical ,  des de música de
cambra fins a jazz, flamenc, tangos,
i evidentment pop i rock per tot
arreu. Potser m’agradaria que Barce-
lona fos una mica més descarada.
La nit de Barcelona és una mica se-
riosa.

E N T R E V I S T A Roberto Tierz, propietari del bar i sala de concerts Sidecar

Tierz, a l’escenari del Sidecar, pensa que els concerts estan massa sacralitzats.

De barra americana a sala històrica de l’escena

musical barcelonina. El Sidecar de la plaça Reial

continua tan viu com quan va obrir fa 26 anys. I el

responsable n’és Roberto Tierz (Argentina, 1958),

un fill d’exiliats republicans que va ser soci

fundador del local i hi continua al capdavant

“Els inicis van ser poc
empresarials. Érem part

de la  clientela, de fet”

“M’agradaria que
Barcelona fos una
mica més descarada”

Felicia 
Esquinas


