
El nou espai generat entre els
carrers Sant Josep Oriol, Roba-
dor, Nou de Sadurní, Espalter i
la plaça de Salvador Seguí vol
ser un nou eix de dinamització
social i econòmica del barri del
Raval. La nova illa ha estat pa-
vimentada i s’hi ha delimitat
una àrea per als jocs infantils, a
més de renovar els carrers i les
xarxes de serveis a tot el perí-
metre. L’últim tram per urba-
nitzar està pendent de la fina-
lització de les obres de l’hotel i
l’edifici d’oficines que el delimi-
ten. L’espai compta amb un ser-
vei de recollida pneumàtica
d’escombraries i amb un apar-
cament subterrani que podria
entrar en servei a la primavera.   

La nova illa de la rambla del 
Raval acaba de prendre forma

Les restes trobades vora el
pla de Palau es preservaran

S’han renovat els carrers i les xarxes de serveis.

MURALLES

Hi ha un tros de
muralla del segle
XVI i un baluard

ANTECEDENTS

Al mateix solar
s’ havien de fer
habitatges i pàrquing

MODIFICACIÓ

Els projectes s’estan
revisant per fer les
restes visitables
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Àngel Pascual 
Cuiner i propietari del 
restaurant Lluçanès

“La Barceloneta és un
barri molt autèntic”
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ACAF 
Dóna un cop de mà a les
persones amb fibromiàlgia

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Mil raons per
associar-se a un
complex esportiu

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

www.edubcn.cat
El web del procés de 
preinscripció escolar 

E Q U I PA M E N T S Pàg. 6

Palau de la Música 
Fa cent anys i
un munt d’activitats
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FESTES DE SANTA EULÀLIA

Divendres 8 de febrer
Cercavila
A les 18 h. Sortida de la plaça Nova
Amb la gegantona Laia i la petita Àliga barcelonina i co-
lles infantils de bastoners i geganters, diables, etc.

Dissabte 9 de febrer
Cercavila de Gegantons
A les 11.30 h. Sortida de la plaça dels Àngels
Recorregut: plaça dels Àngels, carrer dels Àngels, Pin-
tor Fortuny, la Rambla, Ferran, plaça de Sant Jaume,
Bisbe, plaça Nova i avinguda de la Catedral.
Trobada sardanista
A les 11 h. Av. Catedral
Amb la música de la Cobla Contemporània

Diumenge 10 de febrer
Portes obertes als museus
Entrada lliure a alguns museus públics: de Ciències Na-
turals, Geologia, Marítim, Picasso, Barbier-Mueller, de
la Ciutat, de Catalunya i CCCB.

Dimarts 12 de febrer
La passejada de les Laies
A les 19 h. Sortida de la plaça de Sant Josep Oriil
Trobada de Gegantes, cercavila i xocolatada infantil. 
A les 20.30 h, ball amb la Cobla Sant Jordi-Ciutat de
Barcelona.

Dissabte 9 de febrer
Ravalstoltada
A les 11.30 h. Rambla del Raval
Carnaval popular que compta amb participació d’associa-
cions, entitats i veïns. Aquest any té el lema de ‘Vet aquí
un gos, vet aquí un gat, que el Raval s’ha disfressat’.

Dimarts 19 de febrer
La France 
A les 20.15 i 22.15 h. Cinema Maldà (Pi, 5)
Tardor de 1917 a França. La guerra està finalitzant i els
francesos lluiten esgotats al front. Cicle Ambigú de ci-
nema inèdit i contemporani.

Dimarts 11 de març
Vine a fer un cafè amb...
A les 19 h. Bibl. F. Bonnemaison (Sant Pere Més Baix, 7)
Aventures i desventures de 4 dones al voltant dels 40.

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
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I N F O Ú T I Lt L ’A G E N D AW

Dimarts 19 de febrer
La teva Laia
A les 18 h. Bibl. Sant Pau-Santa Creu (Hospital, 56) 
A través d’un conte, cada nen i cada nena construirà la
seva Laia (Santa Eulàlia) amb la tècnica del collage.

Dijous 28 de febrer
Una tarda d’òpera
A les 18 h. Biblioteca Francesca Bonnemaison 
(Sant Pere Més Baix, 7)
La música d’El retablo de maese Pedro, de Falla, i d’El nen i
els sortilegis, de Ravel, per explicar als nens què és l’òpera.

Dijous 14 i dissabte 16 de febrer
Rèquiem
A les 21 (de dijous a dissabte) i 19.30 h (diumenges i festius)
Teatre del Raval (Sant Antoni Abad, 12)
“El altres no són el que pensem que són, tampoc som
el que pensem que som”. Companyia Moveo Teatro.

Del 14 de febrer al 2 de març
Global Clown Teatre
A les 22 h. Almazen (Guifré, 9)
Espectacle de cabaret màgic amb Jango Edwards i Ma-
gic Andreu.

Fins al 17 de febrer
Huguet. Llum del Mediterrani
Museu Diocesà de Barcelona (av. Catedral, 4)
Unes 40 obres de Maria Teresa Huguet sobre el món
del circ en homenatge a Picasso i diversos indrets de
Catalunya.

Fins al 24 de febrer
Ha. del fotoperiodisme a Catalunya
Palau de la Virreina, Espai X. Miserachs (la Rambla, 99) 
La relació del fotoperiodisme amb l’agitació de la transi-
ció, l’aparició de nous diaris, la premsa comarcal o els re-
cents diaris gratuïts, la digitació...

Fins al 29 de febrer
Umbrales (lugares de paso)
C. cívic Convent de Sant Agustí (Comerç, 36)
Poden ser plens, buits, lluminosos, obscurs, objectuals,
pensats, somniats... Autora: Maria José Alonso.

Una publicació de l’Ajuntament de Barcelona. Consell d’Edicions i Publicacions: Carles Martí, Enric Casas, Eduard Vicente, Jordi Martí, Jordi Campillo, Glòria
Figuerola, Víctor Gimeno, Màrius Rubert, Joan A. Dalmau, Carme Gibert, José Pérez Freijo. Director: Enric Casas. Director editorial: José Pérez Freijo. Director de con-
tinguts: Joan Àngel Frigola. Relacions Institucionals: Joan Ariza. Redacció: Pilar Fernández, Gerard Maristany, Felicia Esquinas, Núria Mahamud, Daniel Venteo, Pere S.
Paredes, Josep Maria Contel, Joan Anton Font, Dolors Roset, Beatriu Sanchís, Daniel Romaní, David Sabaté. Coordinació general: José Miguel Esteban. Coordinació de
fotografia: Rafael Escudé. Fotografia: Antoni Lajusticia, Pepa Álvarez, Cristina Diestro, Josep Maria Contel, Luis Clua, Julio Parralo, Ariadna Borràs, Vicente Zambrano i
Marçal Llenas. Disseny: Subirà i Associats. Maquetació i preimpressió: Agustín Viguera, Cristina Vidal. Edició WEB: Miquel Navarro. Producció: Maribel Baños.
Impressió: Printer Industria Gráfica Newco, SL. Manipulació: General Servei, SA. Distribució: M. Àngels Alonso i Serveis de Correus. Administració: Ascensió García.
Departament d’Imatge i Producció Editorial. Pg. Zona Franca, 60. 08038 Barcelona. Dipòsit legal: B. 29.175-1994.

CIUTAT VELLA
B A R C E L O N A

www.bcn.cat/publicacions

bcnrevistes@bcn.cat



Gerard Maristany

El Districte de Ciutat Ve-
lla ha fet les primeres

passes per tal de preservar
les restes arqueològiques
trobades entre l’estació de
França i el pla de Palau. Es

tracta d’un tros de la muralla
que tancava la ciutat pel mar
al segle XVI, com també la
base del baluard de Migdia,
una estructura defensiva
que protegia els vaixells que
descarregaven al port. En

aquest mateix espai, s’hi han
trobat traces del rec Comtal,
i  també el pr imer dic del
port de Barcelona, el qual va
anar retenint els sediments
sobre els quals avui s’aixeca
la Barceloneta. Les restes

van ser trobades durant els
treballs arqueològics que
obligatòriament s’han de fer
abans d ’aixecar qualsevol
edifici nou a Ciutat Vella. Se
sabia que es trobarien restes
en aquest indret, però calia
comprovar en quin estat es
trobaven. La bona salut de
les estructures ha obligat a
replantejar els pisos de pro-
moció pública i privada, així
com l’aparcament subterrani
que s’havia de fer a la zona.
Segons l’acord a què recent-
ment ha arr ibat l ’Ajunta-
ment amb els promotors, es
mantindrà el nombre de pi-
sos i l’aparcament, però en
una disposició diferent, per
tal de mantenir les restes
trobades. Unes restes que es
convertiran en un nou nus
urbanístic que ajudarà a re-
lligar la Barceloneta amb el
pla de Palau i la resta de bar-
ris de Ciutat Vella. 
Es preveu que totes aquestes
rectificacions del planeja-
ment quedin aprovades du-

rant aquest mes de febrer. El
Patronat Municipal de l’Ha-
bitatge i l’empresa Tricéfalo,
que havien de construir els
edificis de la zona, assumi-
ran les despeses que generin
les excavacions arqueològi-
ques. El Districte de Ciutat
Vella vetllarà per la urbanit-
zació d’aquest espai, de ma-

nera que sigui plenament vi-
sitable i accessible. Aquestes
restes contribueixen a expli-
car com era la Ribera abans
de l’ocupació de la ciutat per
part de les tropes de Felip V,
i per tant, complementaran
els vestigis que es van trobar
a l’antic mercat del Born. Tot
plegat s’integrarà en un únic
espai museogràfic.
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Part de les restes trobades, amb el gratacel de Gas Natural al fons.

Les restes, trobades a l’octubre 

de 2006, inclouen l’antic baluard

del Migdia, una estructura del

segle XVI. L’Ajuntament ha decidit

que les restes puguin ser visitables

en el futur 

També s’han trobat
restes del rec
Comtal i del primer
espigó que va tenir
Barcelona

Es recupera un tros de muralla
al costat de l’estació de França 

C IU TA DA N S OPINE N

Iolanda Prado
Dibuixant

Doncs em sembla molt
bé. Jo abans vivia al
costat del Museu
d’Història i passava
molta estona amb les
restes arqueològiques.
Crec que ajudarà a
comprendre la ciutat.

M. Lluïsa Tadeo
Jubilada

Trobo que és molt inte-
ressant. És història i
així es veurà que anti-
gament la nostra
també era una ciutat
emurallada, cosa que
els nens i jo mateixa
desconeixem una mica.

Belén Granja
Administrativa 

Em sembla bé, perquè
són restes de la nostra
història. Esta bé que
fem memòria de com va
ser la ciutat en altres
èpoques.

Felipe Cano
Ferroviari

Està molt bé que es
conservin, per sobre de
tot el que es pugui fer.
És important que la
gent conegui la
muralla.

Salva Vinyets
Editor de vídeo

Em sembla bé. Crec que
és una construcció
històrica i és important
que en tinguem
constància.

Olga Lupi
Tècnic de comerç
exterior

Em sembla molt bé que
es conservi i es pugui
veure. Penso que és
patrimoni de la ciutat i
tothom té dret a
conèixer-lo.

Què li sembla que les restes del Baluard de Mar es conservin i siguin visibles?

T E C N O L O G I A  M I L I TA R  D E L  S E G L E  X V IA
Les restes defensives que s’han trobat a la zona formen part d’una ampliació de la muralla

feta al segle XVI. La seva missió era protegir importants edificis públics de la zona, com el

Portal de Mar o la Llotja. El baluard tenia una forma diferent dels que la ciutat havia tingut

fins llavors, ja que ara havia de fer front als atacs de vaixells, els quals a partir del segle XVI

van començar a anar armats amb potents canons. L’estructura va ser enderrocada cap a

mitjan segle XIX, quan va perdre la utilitat des d’un punt de vista militar.
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E N T I T A T S

Núria Mahamud

La fibromiàlgia és una
malaltia que es caracte-

ritza pel dolor crònic gene-
ralitzat, no articular, i sen-
sació dolorosa a la pressió
d'uns punts sensibles espe-
cífics. Molt sovint és acom-
panyada d’una altra malal-
tia incompresa: la síndrome
de fatiga crònica, la qual
provoca un profund cansa-
ment que impedeix a la per-
sona malalta fer tasques
que qualsevol persona sana
fa sense cap esforç. Per als
qui la pateixen, el 90% do-
nes, representa un canvi ra-
dical a la seva vida que les
aboca normalment a una
depressió. Des de l’Associa-
ció Catalana d’Afectats de
Fibromiàlgia (ACAF) s’ofe-
reix acompanyament i com-
prensió a través de tallers
d’activitat física i grups d’a-
juda mútua.

“La gent arriba a nosaltres
molt desorientada i depri-
mida”, explica Vicky, una
de les coordinadores d’A-
CAF. Moltes han perdut la
feina o estan contínua-
ment de baixa, perquè “no
hi ha manera que et reco-
neguin que és una malaltia
invalidant”. Habitualment,

són els mateixos metges
que han diagnosticat la
malaltia els qui recomanen
consultar l’ACAF. Però des
de l’associació volen deixar
una cosa molt clara: “aquí
no podem curar la gent”,
afegeix Anna Maria, una al-
tra coordinadora, “però sí
donar suport per assumir

la malaltia i portar-la de la
millor manera possible”.
En aquest sentit, els tallers
d’activitat física són essen-
cials, perquè cal mantenir-se
actiu, però en cap gimnàs
una persona amb fibromiàl-
gia podria mantenir el ritme
de la classe. Amb l’ajut de
monitors voluntaris es fan
tallers adaptats de chi-kung,
musicoteràpia i un taller de
memòria amb jocs i exercicis
per exercitar la concentració.
“Com em va dir un metge,
amb la fibromiàlgia ni atu-
rar-se ni cansar-se”, senten-
cia Vicky. Tots aquests tallers
es fan a Sants, una de les po-
ques seus de Barcelona, a es-
pais com el Casinet d’Hosta-
francs i el Centre Catòlic.

Més informació:
sants@fibromialgia-
cat.org
Tel. 648 155 348

L’associació organitza tallers d’activitats físiques, com aquest de chi-kung adaptat.

L’ACAF també
acull persones
amb síndrome
de fatiga crònica

L’ACAF dóna un cop de mà a
les persones amb fibromiàlgia

El convent de
Bonsuccés 

J. M. ContelÀLB UM HI S TÒR IC

La plaça Bonsuccés en els primers anys del segle XX,
amb part del convent a la dreta. (Foto: arxiu jmc)

El nom de la plaça de Bonsuccés té l'origen en que hi havia
en aquest lloc l’església de Nostra Senyora del Bon Succés
un temple que es trobava dins del conjunt conventual de la
comunitat religiosa dels Servents de Maria o Servites, aixe-
cat a partir del 1626. La comunitat va arribar a Barcelona
el 1576 i s'establí en el convent de Santa Madrona, a la
muntanya de Montjuïc. Una estada curta, perquè el 1618,
per motius desconeguts, el Consell de Cent els va fer fora
de la ciutat i, més tard, aquest espai de Montjuïc va ser
ocupat per una comunitat de Caputxins.
Però poc els va durar l'exili, perquè el 1626 tornaren a la ciu-
tat, on en uns terrenys de l’actual plaça de Bonsuccés amb
Ramelleres començaren a construir de nou el seu convent i
l’església, unes obres que quedaren enllestides el 1635.
Dos-cents anys després, amb motiu de les revoltes anticle-
ricals i dels decrets de desamortització de Mendizábal, la
comunitat fou exclaustrada i les seves dependències es van
habilitar, a partir del 1835, com a caserna per acollir mili-
tars discapacitats. Al cap d'un temps, l’edifici es va conver-
tir en hospital militar i, finalment, en caserna d’infanteria.
Mentrestant, l’església va continuar exercint la seva funció.
Durant la Dictadura de Primo de Rivera, el govern es va
plantejar treure de dins de la ciutat totes les velles caser-
nes i traslladar-les a indrets més allunyats. Pel que fa a la
caserna de Bonsuccés, l'enderrocament es va produir du-
rant la Guerra Civil (1936-1939). Anys després, una part
del terreny s’urbanitzà com a plaça Vicenç Martorell i en
una altra es van construir habitatges per a funcionaris.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 443 22 65
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N O T Í C I E Sf
Jornada de projectes socials de Tot Raval
La Fundació Tot Raval, plataforma d’entitats, insti-
tucions, empreses i persones que treballen per pro-
mocionar i millorar la qualitat de vida d’aquest barri,
va organitzar una jornada per mostrar els projectes
socials fets el 2007 per deu entitats que formen part
de la fundació. La jornada va tenir lloc a l’espai La
Capella (c. Hospital, 56). Més informació: www.to-
traval.org

Debat sobre la condició humana al CCCB
El CCCB dedica el Debat de Barcelona 2008 a “La
condició humana”. Les properes sessions són “La vul-
nerabilitat i la supervivència”, a càrrec de Judith Bu-
tler, professora de Retòrica i Literatura Comparada a
la Universitat de Califòrnia (18 de febrer); “La boge-
ria i la raó”, a càrrec de Remo Bodei, professor de Fi-
losofia a les universitats de Califòrnia i de Pisa (25 de
febrer). Més informació: T. 93 306 41 23

Concurs per al nou paviment de la Rambla
Foment de Ciutat Vella i el Districte han resolt el
concurs d’idees per al disseny d’un nou paviment per
a la Rambla. La proposta guanyadora ha estat “Tren-
cadís”, mentre que “Net” i “Rie-Rada” han aconseguit
el segon i el tercer premi respectivament. Aquesta re-
solució no implica necessàriament l’execució de la
proposta, tot i que serà considerada de manera pre-
ferent en el procés ciutadà per repensar aquest pas-
seig. 

Remodelació del passatge Beat Simó 
L’actual remodelació del passatge Beat Simó (Barri
Gòtic) es fa amb l’objectiu de recuperar la porta late-
ral de la parròquia de Sant Jaume que dóna al passat-
ge, fins ara tancada. També es restaurarà la paret
mitgera de l’església. El projecte forma part del con-
curs ciutadà Racons Públics, mitjançant el qual es
van seleccionar deu espais de Ciutat Vella per dignifi-
car-los. Les obres acabaran a la primavera.

David Sabaté

Ha finalitzat la urbanitza-
ció del nou espai urbà

generat a l’illa de la rambla
del Raval, concretament a la
zona delimitada pels carrers
Robador, Nou de Sadurní, Es-
palter i Sant Josep Oriol, i la
plaça Salvador Seguí. L’actua-
ció en aquest nou perímetre
ha consistit en la seva ade-
quació com a espai públic, en
un procés que ha inclòs la pa-
vimentació de tota la zona i
en la instal·lació d’una àrea
de jocs infantils. Les obres
han comportat també la re-
novació dels carrers de Sant
Josep Oriol i Nou de Sadurní,
el qual s’ha fet tot nou res-
pectant la seva traça original.
L’enllumenat públic també
s’ha millorat, així com totes
les xarxes de serveis que pas-
sen per l’espai intervingut
–aigua, llum, clavagueram–,
com es fa en tota actuació

municipal d’urbanització o
remodelació de carrers. D’a-
questa manera, l’edificació
del conjunt urbà de l’illa de la
rambla del Raval continua
avançant, després que a mit-
jan 2006 es posessin a dispo-
sició dels nous residents dos

dels tres edificis d’habitat-
ges cooperatius. Alhora, des
del mes de març de 2007 es
troba en servei en aquest
punt la central de recollida
pneumàtica d’escombraries,
la qual permet el funciona-
ment de tota la xarxa tron-
cal del Raval; i el passat mes
d’octubre es va acabar la ur-

banització dels entorns de l’i-
lla amb la renovació d’altres
carrers, com Sant Rafel i Ro-
bador. Aquesta actuació s’ha
anat fent en diferents fases
amb l’objectiu de crear un
conjunt urbà que actuï com a
eix de dinamització social i
econòmica del barri. Amb
tots aquests trams del projec-
te finalitzats, l’única zona
que restarà per urbanitzar és
l’espai públic que es generarà
entre l’hotel i l’edifici d’ofici-
nes, actualment en construc-
ció. És previst que les obres
d’aquests dos edificis s’aca-
bin durant el primer trimes-
tre del 2008. En el marc d’a-
quest termini,  és previst
també que entri en funcio-
nament l’aparcament subter-
rani, amb capacitat per a 255
vehicles, que en aquests mo-
ments es troba ja acabat,
però que no s’obrirà al públic
fins que l’hotel i l’edifici d’o-
ficines no estiguin cons-
truïts. Es pretén així evitar
la coincidència en el mateix
espai dels camions de l’obra i
dels vehicles que vulguin ac-
cedir al nou aparcament.

Finalitza la urbanització de
l’illa de la rambla del Raval

Trobada d’immigrants per la Jornada de les Migracions
Daniel Romaní

“Tots els homes i dones,
independentment del

nostre lloc d’origen, formem
una sola família, tots som
germans. Per als creients en
Jesucrist, la fraternitat és l’ú-
nica llei que ha de regir les re-
lacions entre les persones.
Acollir l’immigrant, reconèi-
xe’l, acollir-lo en les nostres
comunitats, no és un acte de
benevolència, sinó que és un
deure de justícia que tots te-
nim”, afirma mossèn Josep

M. Jubany, delegat de Pasto-
ral Social de l’Arquebisbat de
Barcelona, institució que va
organitzar, juntament amb
Càritas Diocesana de Barcelo-
na, el passat 20 de gener, l’ac-
te central a Barcelona de la
Jornada Mundial de les Mi-
gracions, que va tenir lloc a la
plaça de Sant Agustí. L’acte,
de caràcter festiu, que es con-
vocava amb el lema “La fra-
ternitat va més enllà de la
llei”, va reunir nombrosos
col·lectius d’immigrants catò-

lics i entitats que treballen
per la integració, acolliment,
promoció de l’immigrant a
Ciutat Vella i arreu de la ciu-
tat. La celebració va permetre
conèixer moltes iniciatives
d’acollida que l’Església Catò-
lica du a terme envers els im-
migrants, i establir relacions
entre persones procedents de
països ben diversos, alguns
dels quals tenen pocs motius
per trobar-se, expressar les
seves preocupacions o, senzi-
llament, gaudir de la conversa. 

Immigrants al servei de suport maternoinfantil de Càritas.

El nou espai urbà compta amb una nova

pavimentació, una àrea de jocs infantils,

recollida pneumàtica d’escombraries i unes

xarxes de serveis millorades 

Als carrers s’ha instal·lat un nou paviment.

Queda per
urbanitzar la zona
entre l’hotel i les
oficines, ara en
construcció 
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L a fantasia se'ns dispara quan passem per
l’estret carrer Rauric. De sobte, un aparador

que revela l’antiguitat del local ens crida l’aten-
ció i ens transporta a un món ple de màgia. El
Ingenio és un establiment on es fabriquen ge-
gants, capgrossos i on trobem articles de teatre,
màgia, malabars, disfresses, joguines nostàlgi-
ques i articles de broma. Va ser fundat l’any
1838 i el 1924 l’adquirí en Delfí Homs, l’avi de
la Rosa Cardona, l’actual propietària. Tenen l’o-
brador al mateix local, on poden fabricar arti-

cles exclusius per encàrrec. Molts dels gegants i
capgrossos de la festa major els han fet ells. Ar-
tistes, gent de teatre, de circ, els mims de la
Rambla, en són clients. Dins del local ens sen-
tim observats pels ulls dels caps de gegant, cap-
grossos i màscares que ocupen els prestatges.
Amb tanta fantasia no triguem gens a retrobar-
nos amb el nen que tenim amagat dins. 

El Ingenio
C. Rauric, 6 / Telèfon: 93 317 71 38 

E L  T A U L E L L

La botiga que ens porta a un món de fantasia

Interior de la botiga El Ingenio.

Joan Anton Font

E Q U I P A M E N T S

Daniel Romaní

El Palau de la Música Catala-
na és una de les principals

sales de concerts del món.
Considerat com un dels mà-
xims exponents del modernis-
me i una de les joies de l’arqui-
tectura mundial –el 1997 va
ser declarat per la UNESCO
Patrimoni de la Humanitat–,
va ser projectat i edificat per
Lluís Domènech i Montaner
entre els anys 1905 i1908. Va
obrir les portes el 9 de febrer
de 1908, és a dir, fa exacta-
ment cent anys.
Per celebrar el centenari d’a-
quest equipament –que ha
acollit durant les darreres deu
dècades orquestres, cors i can-
tants cèlebres i actes culturals

diversos, com el Festival de
Jazz de Barcelona, el Festival
de Poesia de Barcelona, troba-
des professionals...–, s’ha pro-
gramat un munt d’activitats,

entre les quals destaquen, na-
turalment, els concerts, amb
nombroses orquestres i direc-
tors convidats (consulteu-ne la
programació a www.palaumu-
sica.org). També s’han organit-
zat exposicions (“100 anys de

Palau”, al CaixaFòrum, “100
anys, 50 esdeveniments”, al
Palau Robert, “Les figures insò-
lites de Francisco Leiro envaei-
xen el Palau”, al mateix Palau
de la Música) i un simposi d'ar-
quitectura. A més, s’ha realit-
zat un audiovisual i un docu-
mental, i s’han publicat dos
llibres: Palau de la Música: Sim-
fonia d’un segle, escrit per Joan
Anton Cararach, amb fotogra-
fies de Rafael Vargas, i El Palau
de la Música Catalana, amb fo-
tografies de Pere Vivas i Ricard
Pla (s’hi inclouen imatges de
totes les instal·lacions i de cada
detall arquitectònic del Palau) i
una introducció del crític d’art
Robert Hughes, en la qual ma-
nifesta la importància d’aques-
ta gran joia com l’edifici civil
més important del modernis-
me català. Aquest any, doncs,
hi ha molts motius per visitar
el Palau de la Música.

El Palau, obra
de Domènech i
Montaner, va obrir
les portes el febrer
del 1908

Concerts, llibres, exposicions... formen part de

l’atapeït programa d’ actes del centenari

del Palau de la Música Catalana 

Interior del Palau, l’edifici civil més important del modernisme català.

El Palau de la Música fa cent
anys i un munt d’activitats

S E R V E I  P Ú B L I C

Redacció

Amb motiu de l’inici del procés de preinscripció i
matrícula del curs escolar 2008-2009, el Consorci
d’Educació de Barcelona ha posat en marxa el nou
web informatiu www.edubcn.cat. L’objectiu del web
és donar suport als centres en les tasques que duen
a terme en el procés i facilitar a les famílies la in-
formació necessària per participar-hi: des de la con-
sulta de les àrees territorials de proximitat o l’accés
al full de sol·licitud de preinscripció, fins als proce-
diments que cal fer per obtenir una plaça escolar. A
mesura que vagi avançant el procés, la pàgina anirà
actualitzant la seva informació.
La posada en marxa del web coincideix amb la cele-
bració, com cada any, de les jornades de portes
obertes als centres escolars de tota la ciutat de Bar-
celona, amb l’objectiu que les famílies puguin
conèixer de primera mà els centres abans de realit-
zar la preinscripció. Els dies de portes obertes com-
binen la visita lliure o guiada al centre amb una ses-
sió informativa. Els centres informen sobre la
normativa vigent, que inclou els criteris d’admis-
sió, el calendari i els procediments que se segueixen
a la matriculació de l’alumnat. A més, expliquen la
seva oferta de places, el seu projecte educatiu, les
activitats extraescolars i els serveis escolars que
ofereixen, entre d’altres.
Paral·lelament a la celebració de la jornada de por-
tes obertes, l’Ajuntament edita la guia de centres i
serveis educatius de la ciutat, la qual inclou l'oferta
d'ensenyament prevista per al curs 2008-2009 i que
es distribueix gratuïtament per correu. En aquesta
guia es pot trobar, entre altres coses, tota l'oferta
educativa dels centres públics i privats concertats/
subvencionats, prevista per al curs.

www.edubcn.cat, el web del
procés de preinscripció escolar
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P O L I E S P O R T I U

Pere S.Paredes

Les raons per les quals la gent s’a-
punta a un gimnàs o a un com-

plex esportiu són tan diverses i dife-
rents com les persones que s'hi
abonen. Quan mires les cares pots
veure els que pateixen suant a les mà-
quines, però també n’hi ha d’altres
que es relaxen en els jacuzzis o som-
riuen aixecant pesos.
I les activitats escollides per fer du-
rant les hores que hi estaran també
són variades i depenen dels objectius
marcats pels esportistes i per les ca-
racterístiques del centre.
Per a l’Arnau Isern, de 23 anys i veí
d’Alella, ser abonat d’un centre com el
Complex Municipal Marítim de Ciu-
tat Vella “em dóna tot el que jo neces-
sito en matèria esportiva. Vinc uns
quatre cops a la setmana i faig esport
unes dues hores al dia.

“Ara he acabat la carrera, però com
que la feina la tinc a Barcelona conti-
nuaré venint a fer musculació, bàs-
quet i spinning”, explica l’Arnau.
L’Emy Rodriguez, de 67 anys, es va
apuntar al centre arran d’uns proble-
mes de salut: “em desmaiava pel car-
rer i em van fer proves, però no em
trobaven res. Finalment es van ado-
nar que era un problema d’atròfia de
les meves cames i una doctora em va
recomanar fer esport. Molta bicicle-
ta, alguns aparells determinats i pis-
cines. Ara estic com nova i amb mol-

tes més ganes de fer coses!”.
En el cas de la Núria Casas i del seu
marit, el Jordi Gómez, tots dos van
conèixer aquest equipament “grà-

cies a uns amics que ens van reco-
manar aquest centre. A les nostres
edats —ella té 61 anys i jo 70— ve-
nim de dilluns a divendres, des de
fa tres anys, a fer gimnàstica i des-
prés piscina”, explica el marit. 
La Lluïsa Garrido, de 75 anys i veï-
na del poliesportiu, s'hi va apuntar
per una qüestió d’estètica: “quan
deixes de treballar i de tenir certes
responsabilitats, comences a en-
greixar-te. Vaig provar totes les mà-
quines de la sala de fitness, fins que
per un problema de salut els met-
ges m’han recomanat que només
faci bicicleta i piscines. Per a mi, la
imatge i la salut són molt impor-
tants”. Com es veu, hi ha de tot.

Per prescripció mèdica,

per acompanyar un amic

o per estètica. Aquestes

són algunes de les raons

per abonar-se a un

complex esportiu

Les activitats que
s'hi poden fer són
moltes i molt variades

Sala de musculació del complex municipal Marítim de Ciutat Vella.

Mil raons per associar-se a
un complex esportiu

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

Barcelona World Race

Nou embarcacions i divuit tripulants
van sortir el passat 11 de novembre de
Barcelona per iniciar la primera volta al
món de vela a dues mans i sense escales.
Per seguir l'aventura en directe, el web
de la Barcelona World Race posa a dispo-
sició de tothom la informació més actua-
litzada sobre el periple que estan vivint
totes i cadascuna de les embarcacions. 
www.barcelonaworldrace.com

Barcelona Publicacions

Totes les revistes municipals es poden
consultar al web de Publicacions de
l'Ajuntament de Barcelona. Així, estan
disponibles publicacions com ara
Barcelona Informació, Barcelona
Metròpolis o Barcelona Economia. En
aquest espai, també s'hi troben les
novetats editorials, així com els mapes
de tots els districtes de la ciutat, entre
altres serveis. 
www.bcn.cat/publicacions

w
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Si fa uns anys li haguessin dit que
posaria un restaurant en un mer-
cat municipal de Barcelona s'ho
hauria imaginat?
No, és més, fa un parell d'anys vam
fer un càtering per al Club Natació
Barceloneta i, tot passejant amb la
meva dona pel passeig Joan de Bor-
bó, jo li vaig dir: “Si em busquen, aquí
no m'hi trobaran pas”. I ja veus, em
deurien castigar i aquí estic...
Passats els anys, però, la realitat
és ben diferent?
He tingut la sort de viure en un pis de
la zona durant uns mesos i és veritat
que al principi tens certs prejudicis,
però la realitat és que el barri ha can-
viat molt i la gent està molt contenta
del mercat en particular. Els venedors
estan satisfets perquè han pujat les
vendes i la gent s'hi troba a gust.
Vostè ha descobert la Barcelone-
ta...
L'ambient del barri és preciós i penso
que fins i tot hi ha molts barcelonins

que no s'han endinsat mai al cor de la
Barceloneta, que desconeixen els seus
carrers. Cal dir que el barri és molt
autèntic.
Però el restaurant Lluçanès va néi-
xer a Prats. Què ha representat el
canvi?
El concepte de cuina és el mateix: ofe-
rir la cuina de l'interior, d'Osona, ara
amb una oferta de peix més àmplia.
Els canvis són importants i ara tenim
una regularitat més gran de clients,
perquè el 90% dels clients que venien
a Prats eren de Barcelona. Bé, ara
hem ajuntat dos locals, el Lluçanès,
que cerca l'essència de la cuina tradi-
cional, i el Fogons de la Barceloneta,
un espai dedicat al peix i les tapes.
Des del punt de vista més perso-
nal, d'on sorgeix la tirada cap a la
gastronomia?
L'interès va sorgir a l'adolescència,
quan els caps de setmana anava a aju-
dar als restaurants del poble. Va co-
mençar com una diversió i a la llarga ha
fet que conegués la cuina tradicional. 
Així, doncs, com es defineix?
Autodidacte, creatiu i coneixedor del
producte català. Hem de defensar la
nostra cuina i els nostres productes,

amb el respecte a tot allò que es fa en
altres països. Ara bé, penso que és mi-
llor primer dominar la cuina autòcto-
na i conèixer les seves arrels.
La cuina catalana creix en la ma-
teixa proporció que apareixen bo-
tigues de menjar precuinat?
Hem d'ensenyar a menjar, perquè la
nostra cuina mediterrània, per exem-
ple, és molt important per a la salut.
Hem de tenir en compte, però, que
les generacions actuals saben cuinar
menys perquè tenen menys temps i
han de buscar les coses fàcils.

Ha hagut d'adaptar l'orientació
del restaurant en funció de la nova
ubicació?
A Barcelona hi ha molta oferta culinària
i la gent de la ciutat, que és el nostre
client potencial, es mou molt i té cos-
tums diferents dels de la gent de l'inte-

rior. Ara bé, el client barceloní vol men-
jar allò que feia Prats perquè segueix
confiant en els productes d'Osona.
Des de l'any 1998, forma part del
col·lectiu Osona Cuina. Com va
sorgir la iniciativa?
Al maig, a Vic, se celebra el mercat del
ram i nosaltres volíem que la ciutat
no fos simplement un indret on la
gent va a atipar-se per pocs cèntims.
Actualment, nosaltres formem part
del mercat i els dotze representants
del col·lectiu oferim una cuina amb
criteri per un preu mòdic.
Quins són els seus referents gas-
tronòmics?
Em fixo en el que fan en Ferran
Adrià, en Santamaria, la Ruscalleda o
en Joan Roca. La resta penso que
som els “equips” modestos de la lliga
gastronòmica, que intentem situar-
nos entre aquests professionals aga-
fant l'essència de la seva cuina. 
Què significa l'estrella Michelin
per a la seva carrera professional?
Ja la vam guanyar l'any 2000 i se su-
posava que, a Barcelona, el Lluçanès
no l'obtindria. No ha estat així i, per a
nosaltres aquest premi és un reconei-
xement de la feina feta fins ara.

E N T R E V I S T A À ngel  Pa sc ua l ,  cu iner  i  propie tar i  de l  restaurant  L luçanès

Pascual va començar en el món de la cuina treballant els caps de setmana en el res-
taurant del poble.

Nascut a Monistrol de Calders fa 44 anys.Veí del

carrer Marina, es declara cuiner “autodidacte”.

Pascual és el propietari del restaurant Lluçanès,

que ha emigrat del cor d'Osona a la Barceloneta

per establir-se en el mercat de la plaça de la Font

“Hem de defensar
la cuina catalana i els

nostres productes”

“La Barceloneta
és un barri
molt autèntic”

Miquel
Pellicer


