
La Biblioteca Barceloneta-La Frater-
nitat tornarà a obrir al públic, des-
prés d’un període d’obres, al final d’a-
quest mes, si es compleixen les dates
previstes al tancament d’aquesta re-
vista. Ho farà amb una programació
especial, elaborada en col·laboració
amb les entitats del barri, amb una
façana que ha recuperat el seu estat
original, amb una nova planta baixa
–amb vestíbul més gran, més acces-
sible i sala de diaris i revistes i d’au-
diovisuals amb accés directe des del
carrer–, així com amb un espai mul-
timèdia, creat a la darrera planta. En
aquest pis també s’ha adequat un
nou espai polivalent. Tot això ha es-
tat possible gràcies a l’annexió dels
baixos de l’edifici, abans ocupats per
una oficina bancària. 

La Fraternitat torna a 
obrir amb més superfície

Raval i Santa Caterina milloren 
la recollida d’escombraries

Detall de la façana de la Biblioteca Barceloneta-La Fraternitat.
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Els veïns podran
col·laborar-hi fent un
bon ús de la recollida

INFORMACIÓ

S’anirà casa per casa
a explicar com s’han
de llençar els residus

NETEDAT

Amb més bústies de
brossa i la participació,
el carrer serà més net
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Manubens
Copropietària del
restaurant Can Culleretes 
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Conveni per
fomentar la inserció
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Divendres d’abril i maig
Danses a la plaça del Rei
A les 22 h. Plaça del Rei
Amb els grups El Santi No Ve (18 d'abril), AdndA (25
d'abril), Anakaona (2 de maig) i Muscat (9 de maig).
Més informació: www.divendresrei.cat.

Dimecres 16 i diumenge 20 d’abril
IV Trobada nacional de Teatre i Educació
Espais de Barcelona i Cornellà
Hi haurà tallers, xerrades, teatre, concerts i moltes acti-
vitats més. Organitza: Forn de Teatre Pa’tothom (Lluna
5, tel. 93 442 92 82).

Dissabte 19 i diumenge 20 d’abril
Fira de la Terra
Tot el dia. Parc de la Ciutadella
S'hi apleguen artesans, ONG (ecologistes, de protecció
de la natura i dels animals, de les energies netes, de so-
lidaritat, de creixement personal, de teràpies naturals,
etc.) i professionals de les energies renovables. Més in-
formació: www.diadelaterra.org.

Del 25 d’abril al 4 de maig
10è Festival de Cinema Asiàtic
Diferents horaris i espais 
Selecció de pel·lícules asiàtiques inèdites a Espanya.
Més informació: www.baff-bcn.org. 

Dimecres 23 d’abril
Berlín, Liebt Dich te quiere
A les 21 h. Almazen (Guifré, 9, baixos)
Un documental dirigit per Claudia Gallego sobre la
memòria visual i sonora d’un conegut Dj de Barcelona
pels carrers de Berlín.

Dissabte 19 i divendres 25 d’abril
31è Festival de Música Antiga
A les 21 h. Basílica de Santa Maria del Mar 
(pl. Santa Maria, 1)
Concert d’orgue. Obres de Carreira, Aguilera de Heredia,
Bruna, Nassarre, J. S. Bach, Ferreñac i anònims dels se-
gles XVIII i XIX.

Divendres 16 de maig
Pedro Guerra
A les 21 h. Palau de la Música (Sant Francesc de Paula, 2)
Concert del popular cantautor canari dins el 19è Festival
de Guitarra de Barcelona.
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Del 5 al 27 d’abril
La música i la donzella
Dg, a les 12 i 17 h. Ds (18 h).  Teatre del Raval (Sant An-
toni Abad, 12)
Tothom està encaparrat perquè la princesa Harmonia
es casi. Els instruments musicals han estat convidats
perquè hi pugui triar, però ella no s’hi vol casar.

Dimecres 7 de maig
El món dels tovets
A les 18 h. Bibl. Barceloneta (Comte de Santa Clara, 8-10)
Un llibre, un tovet i una història.

Dijous 8 de maig
24 h en una bassa africana
A les 18 h. Bibl. Sant Pau-Santa Creu (Hospital, 56)
Descobrireu els éssers que hi viuen (elefants, girafes,
lleons, zebres...) i què fan per tal d'aconseguir menjar.

A partir del 4 d’abril
La Bella Otero
Dj, dv i ds, a les 21 h. Dg (19.30 h). Teatre del Raval (Sant
Antoni Abad, 12)
La Bella Otero s’acomiada aquesta nit del seu públic al
Moulin Rouge i del reservat on la van cortejar tants
amants. La Goulue, l’altra estrella del cabaret, la sorprèn.

Diumenge 20 d’abril
Varie-té amb Los Románticos
A les 19.30 h. Almazen (Guifré, 9, baixos)
Varie-té amb Los Románticos. Un espectacle fresc i in-
novador amb el ritual del te com a excusa.

Fins al 4 de maig
La utilitat del buit
Museu de les Arts Decoratives (av. Diagonal, 686)
Relació entre matèria i no-matèria, ple i buit, forma posi-
tiva i negativa, a través d’una selecció d’unes 120 peces.

Fins al 18 de maig
El Romànic i la Mediterrània
MNAC (Parc de Montjuïc)
Obres rigorosament seleccionades de França, Itàlia, la
Gran Bretanya i els Estats Units en diverses tècniques del
Romànic, de la talla a la pintura sobre taula i la pedra.
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ATENCIÓ AL CIUTADÀ

Oficina d’atenció al ciutadà (OAC) 
Ramelleres, 17.
Telèfon d’informació 010 
(0,39 ¤ + IVA d’establiment de trucada, més 0,05
cèntims + IVA 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



Dolors Roset

Entre les 9 del matí i les 10
del vespre, perquè els

veïns els puguin rebre a les
hores que els vagi més bé,
unes parelles d’educadors
aniran porta per porta a ex-
plicar com fer un bon ús de
les bústies de selecció d’es-
combraries. Per començar
amb la separació a casa, es
donaran idees i solucions
pràctiques a fi de trobar un
lloc on posar els diferents re-
sidus i evitar les males olors.
Tots els educadors són veïns
del barri, coneixen bé el tipus
de pisos que hi ha i les solu-
cions que són possibles.

Fins al principi de maig es vi-
sitaran dues zones del barri
on hi ha un total de 1.600
habitatges. Per un costat, a
Santa Caterina es recorreran
els carrers Jaume Giralt ,
Metges, Armengol, Serra Xic,
Muntanyans i Pou de la Fi-
guera. Per un altre costat, al
Raval s’anirà a l’àrea dels car-
rers Vistalegre i Aurora. Per
l’experiència anterior en al-
tres carrers del barri, amb
aquest porta a porta, s’espera
arribar a més del 70% de les
cases.
Perquè la informació arribi a
tothom, entre tot l’equip d’e-
ducadors es parlen diverses

de les llengües presents al
barri. Així a més de català i
castellà ,  també es podrà
atendre els veïns en àrab,
urdú, anglès i francès. A part

d’informar sobre com sepa-
rar bé les escombraries, els
educadors també explicaran
què passa amb els residus
després de llençar-los i de
quina manera es pot contri-
buir a fer que n’hi hagi
menys.
Un ús correcte de les bústies
de residus té com a benefici
que moltes deixalles es po-
den recuperar per tornar-los
a fer servir o reciclar-les. Així
es redueixen molt les que
s’han d’eliminar definitiva-
ment, amb la conseqüència

de contaminació i mala olor
que produeixen. Una altra
opció és evitar comprar
aquells productes que des-

prés generen moltes restes,
sobretot de plàstics, ja que
són els que més costen de
tractar.

L A  TA S C A  I N F O R M AT I VA  D E L  G E N A BA
La generació de residus és només una de les àrees de

millora necessària de totes les identificades pel Grup

Ecologista del Nucli Antic de Barcelona (GENAB). Per a

aquest grup, aconseguir que les ciutats siguin sosteni-

bles serà el resultat de la suma de petits canvis que vagi

introduint cada comunitat. En aquest sentit, és bàsic que

tothom sàpiga què cal fer. Per això, el GENAB ha optat

per dur a terme una tasca d’informació, sensibilització i

educació ciutadana.
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Boca d’una bústia de recollida pneumàtica d’escombraries.

Fins al 10 de maig, s’explicarà la

millor manera per llençar les

escombraries als carrers del Raval

i Santa Caterina, on s’han

instal·lat no fa gaire bústies de

recollida pneumàtica de residus

És una iniciativa del
grup ecologista
GENAB i té el suport
de l’Ajuntament

Campanya d’informació per a una
millor recollida d’escombraries

C IU TA DA N S OPINE N

Albert Llorach
Enginyer de software

Fantàstic, perquè, si
no, s’acumula molta
brossa pel carrer i
aquest és un barri espe-
cialment poc net.
Esperem que acabi de
funcionar.

Ibrahim Ismael
Restauració

Me parece que es más
limpio que el anterior.
Es un barrio muy sucio
porque la gente no
cuida la calle. Vamos a
ver si funciona.

Matteo Ferroni
Arquitecte

A mí me parece bien
porque se queda más
limpia la calle. Como
también hay recogida
selectiva, me parece
bien.

Gemma Zaragoza
Mestra

Bé, aquests contenidors
són més ecològics, més
nets i estèticament
queden millor que els
altres, tot i que falta
informació del que són.

Antonia Rincón
Infermera

La verdad es que no los
conocía, pero parece
que pueden estar bien,
aunque falta que los
pruebe, a ver cómo fun-
cionan.

Maria
Immaculada
Clotet
Comerciant

A mi em sembla bé,
està tot més net, 
encara que crec que
falta informació a la
ciutadania. El barri ha
guanyat molt.

Què li sembla el nou sistema de recollida pneumàtica?
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Daniel Romaní

Aquest any 2008 és any
de centenaris: el 1908

s’inaugurava el Palau de la
Música, arribava per primer
cop l’esquí a Catalunya… i es
creava l'Esbart Català de
Dansaires. Aquesta entitat
va néixer efectivament l’any
1908 al carrer de Sant Pere
més Baix i, actualment, té
un important fons docu-
mental sobre danses catala-
nes. La iniciativa va sorgir
d’una colla d'amics interes-
sats per la dansa en general i
per la tradicional catalana
en particular.
L'Esbart Català de Dansai-
res, que sempre ha tingut
la seu al districte de Ciutat
Vella i serà una de les enti-
tats que tindrà la seva seu a
la futura Casa dels Entre-
mesos, celebra el centenari
amb plena vitalitat. Actual-
ment compta amb tres sec-
cions, la infantil, la juvenil i
el Cos de Dansa (adults),
les quals participen en
nombrosos actes (festes
majors, trobades diver-
ses...). Hi ha un munt d’ac-
tivitats previstes per cele-

brar el centenari de l’Esbart:
la publicació d’un llibre so-
bre la seva història, l’exposi-
ció “Cent anys de l'Esbart
Català de Dansaires”, balls
durant les festes de la
Mercè... El programa d’acti-
vitats es presentarà el pro-

per dia 12 d’abril al Saló de
Cent de l'Ajuntament. En
aquest acte, a més de parla-
ments que recordaran la
trajectòria de l’entitat du-
rant les darreres deu dèca-
des, s’oferirà una audició de
l'obra Centenari, de Joan

Gómez, i una mostra dels
balls que va fer l'Esbart Ca-
talà de Dansaires en la seva
primera actuació, el dia 23
d'agost de 1908. 
D’altra banda, el 24 de maig
tindrà lloc una cercavila pels
carrers de Ciutat Vella, amb
bestiari i gegants. Al final de
la cercavila, al pla de la Seu,
hi haurà balls de l'Esbart Ca-
talà de Dansaires, de la
imatgeria festiva i sardanes.
Els actes del centenari es
clouran d’aquí a un any, el
18 d'abril del 2009, amb
una ballada al Palau de la
Música Catalana.

Més informació:
Esbart Català 
de Dansaires
Apartat de Correus 2931
Tel.  93 412 51 11
info@esbartcatala.org

Una actuació de l’Esbart Català.

L’Esbart Català 
de Dansaires va
néixer el 1908 al
carrer de Sant
Pere més Baix

Ballades, cercaviles,

un llibre, una mos-

tra... formen part de

l’intens programa

d’actes del centena-

ri de l’Esbart Català

de Dansaires

L’Esbart Català de Dansaires
celebra el seu centenari

Imatge de la piscina coberta de l’escullera. (Foto: Arxiu
Club de Natació Barcelona)

El Club de Natació
Barcelona (II)
El 1920 fou un any important per al club. En primer lloc,
perquè van ser escollits els millors nedadors de l’entitat per
formar part de l’equip que va representar Espanya als Jocs
Olímpics d’Anvers, els primers Jocs que s’organitzaven des-
prés de la I Guerra Mundial, i la primera participació d’un
equip espanyol en aquest esport. En segon lloc, perquè la
Junta General de Socis, davant la necessitat de disposar
d’unes instal·lacions adequades per desenvolupar la nata-
ció sense entrebancs, va aprovar, el 15 de desembre, el pro-
jecte de construcció de la piscina de l’escullera. 
Uns mesos més tard, el 17 d’abril de 1921, es va col·locar la
primera pedra d’aquesta nova piscina, obra de l’arquitecte
Jaime Mestres. Paral·lelament a la seva construcció, també
es van fer els treballs del pou per on s’extreia l’aigua del
mar convenientment filtrada a través d’un filtre de sorra i
que alimentava la piscina. Pel que fa a les millores d’aques-
ta nova instal·lació, el 1923 es va cobrir la piscina i, un any
després, el 1924, es va posar en marxa el servei d’aigua ca-
lenta. Al començament dels anys trenta, es van aconseguir
noves concessions de terrenys per ampliar el club.
Anys després, el 1955, per donar més serveis als socis, es
va construir la nova piscina descoberta de la platja, obra
dels arquitectes Jaime Mestres i José González i que s’ali-
mentava amb aigua de mar. Deu anys més tard, el 1965, es
va obrir una nova piscina pensada perquè els més petits
aprenguessin a nedar. Ja als anys setanta es van construir
els edificis que incloïen els vestuaris, el nou gimnàs i les
oficines del club.
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



CIUTAT VELLA 5Abril 2008

N O T Í C I E Sf
Tancat un accés de l’estació de Drassanes
Des del passat 31 de març i durant un període apro-
ximat de cinc setmanes romandrà tancat l’accés de
l’avinguda de les Drassanes de l’estació de metro de
la línia 3. Mentrestant, els accessos de la Rambla i el
portal de Santa Madrona són oberts i l’ascensor con-
tinua en funcionament. El motiu del tancament són
les obres de rehabilitació integral que, des del mes de
desembre, s’estan fent a l’estació. 

Santa Caterina millora el servei a domicili 
El mercat de Santa Caterina ha millorat recentment
el servei a domicili que ofereix als seus clients amb
l’adquisició d’una nova furgoneta per fer el reparti-
ment. El servei a domicili d’aquest mercat està ges-
tionat per l’Associació de Comerciants que ha estat,
per tant, l’encarregada de comprar el nou vehicle, de
la marca Iveco. 

Oberta la inscripció per al Docúpolis
Fins a l’1 de juny serà obert el període d’inscripció
per participar en el VIII Festival Internacional Docu-
mental de Barcelona, el Docúpolis, que, com cada
any, se celebrarà al Centre de Cultura Contemporà-
nia de Barcelona (CCCB) entre l’1 i el 5 d’octubre. Al
festival, hi poden participar professionals, produc-
tors, particulars i entitats. La inscripció és gratuïta i
es pot fer a través del web www.docupolis.org. 

El Barribrossa torna a transgredir 
Entre el 14 i el 20 d’abril se celebra el Barribrossa, el
festival que presenta un recorregut per nous territo-
ris de la poesia, d’allò que és irrepresentable, de la
transgressió dels cànons, de l’escena intergenèrica i
de les avantguardes dirigides. Ofereix espectacles i
accions de creadors que formen part de l’univers
brossià; alguns s’interroguen sobre la realitat i d’al-
tres són simples activitats lúdiques i festives. A part
de l’Espai Brossa, altres escenaris són l’SGAE, el
CCCB, el Convent de Sant Agustí i el Museu Picasso.

Pilar Fernández

El motiu de les obres de la
Fraternitat ha estat anne-

xionar els baixos de l’edifici,
que estaven ocupats per una
oficina bancària. Un cop lliu-
res i ja com a propietat muni-
cipal, s’ha pogut acabar l’edifi-
ci, segons el projecte redactat,
per instal·lar-hi la biblioteca,
que es va inaugurar l ’any
2001. Amb aquesta actuació,
s’han afegit 200 m2, amb la
qual cosa l’equipament cultu-
ral té ara una superfície total
de 836 m2. 
Aquesta ampliació ha permès
oferir als usuaris un nou ser-
vei: un espai multimèdia amb
què s’actualitza i s’amplia l’o-
ferta de tecnologies de la in-
formació i la comunicació.
Ubicat a la darrera planta, té
com a objectiu contribuir a
superar la fractura digital que
pot haver-hi en una part de la
població. 

A més, s’ha pogut reubicar la
sala de diaris i revistes i d’au-
diovisuals, que tenen accés di-
recte des del carrer. S’ha am-
pliat la superfície del vestíbul
i s’ha millorat l’accés físic per

a les persones grans o amb
problemes motrius. També
s’ha adequat un espai poliva-
lent nou a la darrera planta,
apte per a la tertúlia i el debat
d’idees, que busca facilitar la
socialització, els intercanvis i
el foment de la lectura. 

Quant a la intervenció feta a
la façana, ha estat dirigida a
recuperar el seu estat original,
acomplint així les ordenances
del Pla Especial de Protecció
Arquitectònic i Catàleg del
Districte. S’hi han reconstruït
els pilars originals amb mot-
lles fets a partir de les semico-
lumnes existents. També
s’han recuperat finestres late-
rals de la planta baixa per
augmentar l’entrada de llum.
En el moment de tancar
aquest número, es preveia
obrir la biblioteca al final d’a-
quest mes i s’estava organit-
zant un programa d’actes es-
pecial, en col·laboració amb
les entitats del barri, per cele-
brar aquesta reobertura.

La Fraternitat torna a obrir 
amb més superfície i serveis

Resultats de les aportacions dels barris al PAD
Redacció

Entre el 18 i el 21 de febrer
s’han fet les reunions de

retorn del Pla d’Actuació del
Districte (PAD) als quatre bar-
ris de Ciutat Vella. En aques-
tes trobades, s’ha presentat
als veïns el resultat de les se-
ves aportacions al PAD. Les
aportacions es van recollir du-
rant les reunions prèvies fetes
als barris el 2007, dins del
procés participatiu del PAD. 
A partir del treball amb les
propostes dels veïns, el PAD

estableix una sèrie de mesu-
res específiques per a cada
barri. A Sant Pere, Santa Ca-
terina i la Ribera, figura la po-
sada en marxa de La Casa
dels Entremesos i dels nous
espais del centre cívic del
Convent de Sant Agustí. 
A la Barceloneta, es preveu
l’ampliació de la Biblioteca
Barceloneta-La Fraternitat i
la construcció d’una escola
bressol i del nou CEIP Medi-
terrània.
Al Raval, s’hi farà una nova

escola bressol. També s’elabo-
rarà un pla per minimitzar la
incidència de la Sala Baluard
al seu entorn i es construirà
habitatge social a la plaça de
la Gardunya.
La creació d’una biblioteca
pública als baixos de l'edifici
de la UPF i l’ampliació del
centre cívic Pati Llimona són
algunes de les mesures pre-
vistes al Barri Gòtic, junta-
ment amb la creació de més
espais de joc infantil, comuna
a tots els barris del districte.

Una de les reunions de retorn del PAD celebrades el febrer.

Al final de mes 

tornarà a obrir al

públic la Biblioteca

Barceloneta-

La Fraternitat, que ha

estat tancada per

obres de rehabilitació

La façana de la biblioteca ha recuperat els pilars originals.

La sala de diaris 
i revistes té 
accés directe des
del carrer

U N A  C O O P E R AT I VA  C R E A D A  E L  1 8 7 9A
La Fraternitat va ser una cooperativa obrera creada el 1879. Un any després, es va unir a

la Societat de Comestibles la Fraternitat de Badalona i va patir diversos trasllats abans

d’establir-se a una casa de planta baixa i pis del carrer de Comte de Santa Clara. A causa

del fort creixement de l’entitat, el 1917 s’hi van fer reformes, estètiques i higièniques,

que van ser encarregades a l’arquitecte Francesc Guàrdia, deixeble i gendre de

Domènech i Muntaner. La cooperativa va deixar d’existir el 1974.
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A l juliol farà un any que el forn Baluard va
obrir al cor de la Barceloneta i el seu pa ja

és força conegut al barri. Qui tasta el bon pa,
després no es conforma amb qualsevol cosa. Per
què agrada tant el pa de Baluard? Doncs perquè
el couen en forn de llenya, fan servir farines de
qualitat, llevats naturals i respecten el temps
llarg de fermentació. Resultat: el pa té més bon
sabor, més aroma i es conserva més temps. Al
capdavant del forn hi ha l’Anna Bellsolà, una gi-
ronina que ve de família de forners i que ara ha

portat els seus pans de qualitat a la Barceloneta.
Com diu l’Anna, el pa necessita temps i el més
important és fer un pa tradicional, bàsic, però
ben fet. A més, també hi trobem pans de cere-
als, de fruits i integrals biològics. La proximitat
del mar fa que alguns pans tinguin el nom de
platges de la ciutat: Barceloneta, Bogatell, Sant
Sebastià...

Forn Baluard
C. Baluard, 38-40 / Telèfon: 93 221 12 08

E L  T A U L E L L

El pa que ha seduït la Barceloneta

Alguns pans del forn Baluard tenen noms de platges.

Joan Anton Font

F O R M A C I Ó

Núria Mahamud

La Fundació  Barcelona Co-
merç i la Xarxa Laboral del

Raval han signat un conveni
per construir ponts entre el
món empresarial i les entitats
de formació i inserció laboral,
conveni pel qual persones des-
ocupades del barri podran
participar en cursos de forma-
ció del sector comercial i rea-
litzar pràctiques laborals en
els comerços adherits.
"Hi ha una gran manca de tre-
balladors qualificats en el co-
merç i per això aquesta inicia-
tiva serà un èxit", assegurava
el president de Barcelona Co-
merç, Vicenç Gasca, en la pre-
sentació pública del conveni el
passat 25 de febrer.
Durant aquest mes de març ja
han començat els primers
cursos, en els quals es donen

classes de català, atenció al
client i aparadorisme, amb
l’objectiu de formar personal
qualificat per ocupar llocs de
dependent/a de comerç. A
partir d’abril s’iniciaran les
pràctiques que completaran la
formació prèvia. Durant tot

l’any, els comerços associats a
la Fundació Barcelona Co-
merç –que agrupa 17 eixos
comercials de diferents bar-
ris– podran recórrer a les bor-
ses de treball de les entitats
que formen part de la Xarxa

Laboral del Raval quan hagin
de seleccionar. A partir d’aquí,
la Fundació Tot Raval, pro-
motora del conveni, es com-
promet a fer un seguiment
d’intermediació laboral de
cada cas particular des que es
formalitzi la contractació del
treballador. A més, totes dues
entitats s’encarregaran de fa-
cilitar les gestions i l’assesso-
rament legal perquè els alum-
nes sense permís de treball
puguin tramitar-lo.
La Xarxa Laboral del Raval té
per objectius fomentar inicia-
tives de prospecció del mercat
laboral, denunciar la precarie-
tat d’alguns dels àmbits en els
quals treballen les entitats i
actuar com a interlocutora da-
vant les administracions, em-
preses i altres organitzacions.

Més informació:
Fundació Tot Raval
Pl. Caramelles, 8
Tel. 93 442 68 68
www.totraval.org

Els comerços
adherits es
comprometen a
recórrer a la borsa de
treball de les entitats

La Xarxa Laboral del Raval i la Fundació

Barcelona Comerç promouen cursos d’in-

serció per formar dependents

La regidora del Districte, Itziar González, al centre, ha presidit la signatura i presentació del conveni.

Conveni per fomentar la inserció
laboral dels veïns i veïnes del Raval

S E R V E I  P Ú B L I C

P. F.

Les biblioteques públiques són uns dels equipa-
ments més ben valorats i que més públic atrau de 
la ciutat. Com resulta lògic, qualsevol ampliació de
l’oferta o millora del servei són benvinguts. 
El Consorci Biblioteques de Barcelona ha engegat
una campanya per difondre entre els seus usuaris
un nou servei d’informació personalitzada. Es trac-
ta d’un butlletí electrònic que s’envia sense periodi-
citat fixa –depèn de la quantitat de novetats que hi
hagi– als usuaris que s’han donat d’alta i que inclou
informacions de les activitats programades, com
també dels avantatges i les ofertes vigents en temes
culturals, a disposició de les persones que tenen el
carnet de les biblioteques. 
Si bé la majoria de descomptes estan al voltant del
20%, hi ha promocions de fins al 50% i del 100% en
el cas d’algun espai municipal. Abasten camps tan
diversos com el teatre i la dansa, museus, exposi-
cions i concerts, equipaments públics i també pri-
vats. També s’ofereixen descomptes en comprar a
determinades llibreries de la ciutat. 
Per gaudir d’aquest nou servei, només cal anar a la
biblioteca més propera, demanar l’alta i donar el cor-
reu electrònic. Els interessats també poden donar-se
d’alta entrant al web www.mesbiblioteques.com.
En aquest cas, només s’han d’introduir les dades
(nom i número de soci), indicar la biblioteca o bi-
blioteques de la qual es vol rebre la programació i
marcar el tipus d’informació que es vol tenir (sobre
descomptes, per a infants, joves, adults i/o gent
gran). Lògicament, és imprescindible tenir el carnet
de biblioteques de Barcelona, el qual és gratuït.

Les biblioteques engeguen 
un nou servei personalitzat 
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P O L I E S P O R T I U

Pere S.Paredes

En acabar la Marató, aquesta era la
frase més repetida pels atletes:

“la calor i el vent han fet que aquesta
dura prova hagi estat un veritable su-
plici”. Els atletes, autèntics herois,
van rebre en tot moment el suport
d'un públic entusiasta i admirador
d'aquesta especialitat esportiva que
es va veure passar, el dia 2 de març,
per vuit dels deu districtes de Barce-
lona. Un dels grans triomfadors de la
Marató va ser l’igualadí Roger Roca,
que va ser tercer al podi i que no va
poder reprimir la seva felicitat per la
cursa i pel resultat, encara que “el
temps, la calor i el vent han fet im-
possible baixar o batre el rècord de la
prova. Particularment, he patit molt
als últims tres o quatre quilòmetres”.
Per a Roger Roca i per a altres partici-
pants a la Marató de Barcelona, el su-
port del públic va ser primordial: “no
te n'adones, però cada vegada que

veus que la gent t’aplaudeix i t'anima
és com si et donés ales”.
Aquesta sensació també la van sentir
Carles Mata, Oriol Lucas i Laia Co-
berta, tres participants que, gràcies a
aquest suport espontani del públic,
van acabar la Marató. 
Carles Mata, de Sant Andreu, el qual
participava per onzena vegada en
una marató, va dir a l’acabament de la
cursa que “t'adones del que el cos
humà pot aguantar. Ha estat molt
dur, sobretot els últims 800 metres,
però gràcies al suport del públic, que

et dóna molta força, acabes relativa-
ment bé”.
Oriol Lucas, d’Horta-Guinardó, i Laia
Coberta, de Sant Martí, coincideixen
també en la força que donen els

aplaudiments dels amics, familiars i
públic de les curses populars. Hi ha
moments que podien abstreure’s de
la cursa, però en els pitjors moments
“els crits d’ànims et fan tenir una pu-
jada i et sents amb força per acabar
aquesta i altres curses més”.
Per la seva part, l’atleta kenyà Ho-
sea Kipyego Dosgei, amb un discret
registre de 2 h 14 min 42 s a la ca-
tegoria masculina, i l'etíop Mihret
Tadesse, amb 2 h 42 min 12 s, a la
femenina, varen ser els primers a
entrar a la meta.

El fondista Roger Roca va

ser el primer català que

va pujar al podi, seguit

de tot un exèrcit d’herois

que varen acabar la dura

prova de Barcelona

L’atleta kenyà Hosea
Kosgei i l'etíop Mihret
Tadesse, primers als
respectius podis 

La sortida de la Marató es va fer des de Montjuïc.

La Marató de Barcelona passa per
vuit dels deu districtes de la ciutat

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

Web de Serveis Socials

S'informa d'una manera molt propera i
entenedora de quins són els punts clau del
nou model de Serveis Socials de Barcelona.
Hi ha resposta per a preguntes com: quin
és el compromís de l'Ajuntament per als
pròxims anys en l'àmbit dels Serveis
Socials?, quines són les millores previstes
per a l'atenció social bàsica de la nostra ciu-
tat? o quin es el centre de Serveis Socials
que et correspon? 
www.bcn.cat/serveissocials 

Web de Tràmits

El portal de "tràmits online" té com a prin-
cipal objectiu aconseguir que el conjunt de
la ciutadania i les empreses estalviïn
temps a l'hora de tramitar i fer gestions
amb l'Ajuntament. Entre els tràmits i ges-
tions que es poden dur a terme pel portal
hi ha el comunicat d'obres, els comunicats
d'activitats, les devolucions d'ingressos
indeguts, els pagaments de multes o els
pagaments de tributs, entre d’altres. 
www.bcn.cat/tramits

w
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D’on ve el restaurant?
Està datat del 1786 i és el restaurant
més antic de Catalunya i el segon d’Es-
panya. Va començar com una xocola-
teria que va crear un tal J. Pujol i, més
tard, la família Regàs el va convertir en
restaurant.
Per què Can Culleretes?
Pel que diuen, sembla que quan era
xocolateria anaven curts de culleretes.
Els crits reiteratius dels cambrers de-
manant “culleretes!, culleretes!” va
propiciar que al final prengués aquest
nom.
Quan hi va arribar la seva famí-
lia?
Els meus pares, el Sisco i la Susi, treba-
llaven des de feia temps en un altre
restaurant. El 1958 van voler indepen-
ditzar-se i van agafar el restaurant que
traspassava la família Regàs.
Quin...?
El meu pare era el nebot del restau-
rant Agut del carrer d’en Gignàs. Com
que el seu oncle només tenia dues

noies, i en aquells temps era gairebé
impensable que una noia portés un
restaurant, el va fer venir de Súria,
perquè l’ajudés en el restaurant; més
tard, quan es va casar, també es va in-
corporar la meva mare.
Què tenen d’especial?
El més important és que fem una cui-
na tradicional que ens funciona, un
tracte amb la gent que pensem que és
bo i una relació qualitat-preu correcta.
A l’hora de menjar, què em pot
oferir?
Bé, coses de la casa: un pica-pica de
peix i marisc, uns bons canelons de
carn o d’espinacs amb bacallà, perdiu,
senglar, oca, o el porquet a la catalana,
que està molt bo. A més, les postres
les fem pràcticament totes al restau-
rant.
I la clientela…?
Tenim molta gent de Barcelona, dels
pobles, moltes persones vinculades
d’una manera o altra al Liceu, etc. I
darrerament, molts estrangers. Tot
això sense haver fet publicitat.
Serà que el boca orella funciona,
oi?
Exactament, un ho diu a l’altre i, final-
ment, ens volen conèixer. A més,

aquest és un lloc que l’han de buscar
–no es troba fàcilment–, i hi ha molta
gent que ens truca per saber on estem.
Això que ens busquin ens agrada molt.
Com ha anat la celebració del 50è
aniversari?
Molt emocionant. Va venir tanta gent
que era pràcticament impossible de
comptar-la. El restaurant estava ple de

gom a gom de clients, treballadors,
proveïdors i amics que hem fet durant
aquests cinquanta anys i que van voler
estar amb nosaltres per celebrar-ho.
Hi va haver pastís?
Sí. Vam fer un bon tiramisú amb un
cinquanta gran. Després, la família va
regalar una placa commemorativa als
pares i als treballadors. Properament

la penjarem a la paret del restaurant.
Contents de la presència dels
seus pares?
I tant! Va ser una gran satisfacció. En
el rerefons de la celebració estaven ells,
per això hem volgut donar més im-
portància a la festa, ja que ens aplegà-
vem les tres generacions que estem
treballant en aquests moments aquí.
Com veu el futur?
Molt bé. La família, com de costum,
seguirem treballant dia a dia al restau-
rant perquè tot estigui a punt quan
obrim les portes. Cal estar sempre al
peu de la feina. Per sort, com que som
molts a la família, ens ho podem com-
binar, perquè sempre hi ha d’haver
algú de la família dins de la cuina i a
fora.
Quants són de família? 
Som set a més dels pares que, encara
que no hi treballen, vénen cada dia. 
La presència dels seus pares és un
valor afegit?
Malgrat que disposen d’un magnífic
jardí i d’altres coses per entretenir-se,
a Vallirana, que és on viuen, cada dia
baixen a Barcelona per estar aquí, al
restaurant. Els agrada el contacte de la
gent, i estar aquí, amb nosaltres.

E N T R E V I S T A Montse Agut Manubens, copropietària del restaurant Can Culleretes 

Montse Agut, enmig de la seva mare Susi i de la seva germana Alícia.

A tocar de la Rambla, entre els carrers de Ferran

i de la Boqueria, es troba el de Quintana.

Al bell mig d’aquest hi ha, des de 1786, el

restaurant Can Culleretes. Hem parlat amb la

Montse Agut, que ens fa uns apunts d’història

“El 1958 els meus pares van
voler independitzar-se

i van agafar el restaurant
que traspassava
la família Regàs”

“El més important
és que fem una cuina
tradicional que ens
funciona”

Josep Maria
Contel


