
L’església de Sant Llàtzer és un
petit tresor romànic enmig del
barri del Raval, a la plaça del
Padró, que al seu interior guar-
da una cúpula barroca pràcti-
cament desconeguda. Gairebé
un segle després de ser dessa-
cralitzada torna a recuperar els
seus antics colors amagats per
capes de pols i residus. Ho han
fet possible els alumnes i mo-
nitors de l’Escola-taller Sant
Llàtzer de Barcelona Activa,
els quals amb paciència han
netejat, desinfectat i restaurat
una a una les peces d’aquesta
vella cúpula. A sota, s'hi tornarà
a col·locar la reproducció en di-
buix de l’antic retaule desapare-
gut fa un segle.

Una escola-taller recupera 
la cúpula de Sant Llàtzer

Conèixer les cultures
que conviuen al barri

La restauració està recuperant els colors originals.

JORNADES

Cada cultura farà
unes jornades amb
diverses activitats 

PARTICIPACIÓ

Oberta a tots els veïns
de Sant Pere, la Ribera
i Santa Caterina

CONVIVÈNCIA

Reforçar la cohesió
des del coneixement
entre cultures
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E N T R E V I S TA Pàg. 8

José Maria Sánchez
Expropietari d’El Paraigua

“A pesar de mi
marcha, dejo un local
emblemático para la
ciudad de Barcelona”

PLE DEL DISTRICTE Pàg. 4

Aprovada la
proposta del PAD
amb el vot de les
esquerres

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Caminada de Nadal 
Tanca el programa
Barnatresc 2007

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Campanya de 
subvencions per 
a l’any 2008

E Q U I PA M E N T S Pàg. 6

Antiga Penya 
Cultural Barcelonesa 
L’edifici acollirà
diversos equipaments
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FESTA DE CARNESTOLTES

Dissabte 2 de febrer 
Carnestoltes al Gòtic
A les 17 h. Plaça de la Mercè
Rua pels carrers del barri i animació infantil 

Divendres 8 de febrer 
Rua jove de Carnaval
A les 20 h. Plaça deSant Just
Rua i final de festa del Carnaval Jove amb Dj’s, percus-
sió, cirs i performancs. Organitza grup jove Sambao. 

Del 8 al 12 de febrer 
Festes de Santa Eulàlia
La Festa d’Hivern de Barcelona. Activitats infantils,
música,cercaviles populars... Una festa especialment
adreçada als nens. 

Diumenge  17 de febrer 
Bicibarris per Ciutat Vella
A les 10.30 h. Sortida i arribada: pl. Sant Miquel
Des de l'Hospital de la Sta. Creu fins a la Reial Acadèmia
de Medicina. Del Museu de Ciències Naturals, a l'antic
Hospital d'Infecciosos. Cal inscripció al 93 307 71 00.
Del 12 al 26 de gener

Animalades
Centre cívic Drassanes (Nou de la Rambla, dfs)
Gravats de Mariana Buchin.

Fins al 23 de febrer
En transició
Centre de Cultura Contemporània (Montalegre, 5)
D’una banda vol transmetre a l'espectador la sensació de
trànsit, de canvi progressiu, de movimen. De l'altra, evi-
tar la mirada retrospectiva.

Fins al 19 de febrer
Mercè Llimona
Biblioteca de Catalunya (Hospital, 56)
Una selecció de llibres, originals, esbossos i fons docu-
mental de la il·lustradora Mercè Llimona.

Fins al 30 de març
Picasso i la seva col·lecció
Museu Picasso (Montcada, 15-23)
Obres de Matisse, Renoir, Cézanne, Dalí, Miró, Degas,
Modigliani i Corot, entre altres.

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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Del 12 de gener al 3 de febrer
El maravellós món d’en Pinotxo
A les 18 h (ds) i 12 i 17 h (dg). Teatre del Raval 
(Sant Antoni Abat, 12)
Adaptació de Salvador Llaó, basat en el clàssic de Carlo
Collodi sobre el nen de fusta “fill” d’en Geppet. 

Dijous 7 de febrer
Com es fa un llibre
A les 18 h. Bib. Sant Pau-Santa Creu (Hospital, 56)
Per tots aquells curiosos que vulguin saber tots els passos
a l’hora de fer un llibre, des de l’autor a l’enquadernació.

Dissabte 9 de febrer 
Laia 2008
A les 16 h. Centre cívic de Sant Agustí (Comerç, 36)
Sota el lema Infants i Patrimoni. Organitza: ICUB.

Diumenge 27 de gener
La volta al món en 80 instruments... 
A les 12 h. Palau de la Música (Sant Francesc de Paula, 2)
Concert per a totes les edats a càrrec de Percussionistes
de Barcelona.

Dimecres 30 de gener
Record your fucking name
A les 21 h. Almazen (Guifré, 9 bis)
Música- electrominimal.

Dijous 7 i divendres 8 de febrer 
EleKmusique
A les 20.30 h. Centre cívic de Sant Agustí (Comerç, 36)
Deixa’t emportar per una atmosfera musical on els objec-
tes impovissen joguines, cristalls, guitarres, gameboys...

Dimecres 16 de gener
Recital Lorca 1931
A les 19 h. Bib. F. Bonnemaison (Sant Pere més Baix, 7)
Recital de poesia amb dramaturgia de Jordi Prat.

Dissabte 19 de gener
The Coconut Club  
A les 22 h. Almazen (Guifré, 9 bis)
Clown amb Jango Edwards, Los Romanticos Empederni-
dos, The Comical Brothers i Viki Soise.

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-
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García. Departament d’Imatge i Producció Editorial. Pg. Zona Franca, 60. 08038 Barcelona. Dipòsit legal: B. 29.175-1994.
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A la secció Poliesportiu de la revista del mes de desembre, a la pàgina 7, es va publicar per error un article so-
bre el Club Natació Barcelona, ja publicat originàriament al mes de setembre. Les fotos que l’il·lustraven, però,
corresponien a les instal·lacions del Complex Esportiu Municipal Marítim.



Dolors Roset

Amb el títol genèric “d’A-
propament a la diversitat

cultural”, s’ha començat a dur
a terme un programa per di-
fondre les cultures de la po-
blació nouvinguda dels barris
de Sant Pere, Santa Caterina i

la Ribera. S’ha començat amb
la magribina, perquè la majo-
ria de persones d’origen es-
tranger que hi viuen són mar-
roquines, i es continuarà amb
els xinesos i els russos. A cada
cultura, se li dediquen unes
jornades específiques que
s’articulen al voltant d’una ac-
tivitat central, normalment
una exposició, complementa-
da amb altres activitats més
participatives, com ara tallers
i debats.
L’objectiu d’aquest programa
és conèixer millor les dife-
rents cultures que conviuen
en els barris, desfer els tò-
pics i transmetre una imatge

més fidel a la realitat quoti-
diana. Amb aquesta iniciati-
va, l’Espai d’Inclusió i For-
mació Casc Antic (EICA) vol
fer una aportació a la sensi-
bilització envers valors que
conformen una societat
oberta i cohesionada, pro-
moure la participació activa
per afavorir la convivència, i
fomentar l’acceptació de la
diversitat que hi ha en la
nostra societat. Les activitats
estan adreçades a tots els
veïns dels barris, autòctons i
nouvinguts –dos termes con-
fusos per a l’EICA, ja que
consideren que un estranger
deixa de ser nouvingut quan

fa molt de temps que resi-
deix al barri.
Dintre del primer trimestre
de 2008, a les instal·lacions
de l’EICA, al carrer Comerç,
42, s’hi duran a terme les jor-
nades sobre la Xina. El pro-
jecte, però, es va iniciar amb
el cicle “Apropem El Magreb”,
que es va realitzar al desem-
bre. Amb la col·laboració de
Proyecto Local, es va presen-
tar una exposició que oferia
una visió del Marroc a través
del comerç, la religió i la cul-
tura. Aquesta va ser l’activitat
central i objecte de treball
didàctic dels diferents grups
que assisteixen a les classes
per a immigrants de l’EICA.
Part d’aquests alumnes van
ser els protagonistes dels dos
tallers que es van realitzar.
Algunes dones magribines
van fer una sessió de cuina
per ensenyar a fer pastissos
típics, que va anar seguida
d’una degustació. D’altra

banda, un grup de joves va
realitzar un documental so-
bre experiències d ’immi-
grants, el qual es va progra-
mar en un dels quatre cine
fòrums previstos. El progra-
ma el tancava una taula rodo-
na per tractar, des del punt de
vista dels magribins, del pro-
cés d’immigració a la societat

d’acollida, què hi ha en comú
amb la immigració d’altres
llocs i què els és específic.
L’EICA és una associació sen-
se ànim de lucre. Des de fa
anys treballa per facilitar l’a-
collida, la formació, la media-
ció i la inclusió sociolaboral
d’immigrants.
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Un dels actes de les jornades.

S’han organitzat una sèrie de

jornades dedicades a les principals

cultures que conviuen a Ciutat

Vella, a fi de donar a conèixer la

diversitat que hi ha als barris i

fomentar la seva acceptació 

i convivència

Exposicions, cine
fòrums, debats i
degustacions són
part de l’activitat
prevista

Apropament entre les cultures
presents a Ciutat Vella

C IU TA DA N S OPINE N

Ping hui Lui
Dependenta

Me pareció muy bien.
Pudimos hablar
castellano con otros
extranjeros y conocimos
mucho la cultura
marroquí.

Lingzhen Du
Estudiant

Fue muy bonito.
Conocimos un país muy
misterioso, su manera
de vestir, que pienso
que es muy extraña.
Estuvo muy bien.

Eke Aju
Estudiant

Fue muy interesante.
Aprendí muchas cosas
que no conocía sobre la
cultura, la religión y el
sistema de gobierno de
ese país.

Yanling Chen
Dependenta

Aprendí muchas cosas,
como que los edificios
de Marruecos son muy
distintos a los que yo
conozco.También conocí
su música. Me lo pasé
muy bien con esta
actividad.

Hayat Bouksaim
Estudiant

Marruecos está bien.
La fiesta que trajimos
aquí también estuvo
muy bien, y nos hemos
documentado mucho
sobre lo que es
Marruecos.

Hamza Ben Aissa
Estudiant

Fue una fiesta muy
buena. Recordamos
mucho Marruecos con
las fotos y la música de
allí. Vino mucha gente
de otros países a ver
nuestra cultura.

Què li sembla aquesta activitat sobre el Marroc?
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P L E  D E L  D I S T R I C T E

Pilar Fernández 

La proposta del Programa
d’Actuació del Districte

sotmesa a votació ha estat
un document elaborat a par-
tir de les aportacions de per-
sones a títol individual i
d’entitats i col·lectius secto-
rials de Ciutat Vella. Segons
xifres fetes públiques per la
regidora del Districte, Itziar
González, durant el procés
de participació s’han comp-
tabilitzat en un primer bui-
datge 5.104 aportacions fe-
tes per 752 persones i
entitats. 
A part del vot afirmatiu del
PSC i ICV-EUiA, que formen
l’equip de govern, la propos-
ta del PAD 2008-2011 va
comptar amb el vot favora-
ble d’ERC, el portaveu del
qual, Xavier Roman, va as-
senyalar que els planteja-
ments del document són els
mateixos que la seva pro-

posta de govern. CiU s'hi va
abstenir perquè “encara que
hi ha elements positius,
també n’hi ha de negatius”,
segons Victor Badía, el por-
taveu, el qual va precisar que
en el mandat anterior tam-

bé es va fer un PAD i no s’ha
complert. José Antonio
Coto va justificar el vot en
contra del PP amb l’argu-
ment que les propostes no
coincideixen amb les del seu
grup. Durant la seva rèplica,
la regidora va dir que ente-
nia l’abstenció de CiU “per-
què entenc que estan espe-

rant quin és el retorn dels
veïns, però demano la vos-
tra col·laboració”, i va recor-
dar que el grau d’acompli-
ment del PAD anterior va
ser del 91%, cosa que es pot
comprovar en la memòria
del mandat 2003-2007. “El
vot en contra del PP”, va
continuar “l’accepto, però
segueixo pensant que po-
dem coincidir en l’objectiu
de millora. I agraeixo el vot
favorable d’ERC i crec que
no defraudarem la seva con-
fiança”. 
En la sessió, també s'hi van
aprovar inicialment els pres-
supostos del 2008 amb els
vots a favor de l’equip de go-
vern i d’ERC, els quals van
votar “en consonància amb
la nostra conformitat amb el
PAD”. El nou pressupost as-
cendeix a 29.731.795 euros,
un 9,37% més que l’exercici
2007, i estan destinats prin-
cipalment a incrementar els
serveis a les persones, els
equipaments i la qualitat de
la gestió, com també la do-
tació dedicada al civisme i la
convivència. 

El president del Consell, Carles Martí (al centre), i la regidora del Districte, Itziar González
(a la dreta), durant el Ple.

També es van
aprovar els
pressupostos
del 2008 amb els
vots del PSC,
ICV-EUiA i ERC

Durant el darrer Ple de Ciutat Vella del

2007, s'hi va aprovar la proposta del

Programa d’Actuació del Districte (PAD) i

els pressupostos per a 2008

El Districte aprova la proposta del
PAD amb el vot de les esquerres

Els Tres Tombs passant pel davant de l’església de Sant
Antoni. (Foto: Dibuix de J. Lluís Pellicer)

Els Tres Tombs
Sant Antoni és una de les primeres festes de l’any. Aquest
sant és conegut també com “del porquet” o “dels ases”. La
festivitat ha originat diferents tradicions que van des de les
temptacions del dimoni, la lluita contra el foc, menjar el
tortell i els panets, fins a la celebració dels Tres Tombs.
Com a patró dels antics gremis de carreters, cotxers, tragi-
ners, calessers, llogadors de mules, etc., la festivitat era
aprofitada per tots els agremiats per fer una celebració so-
lemne. Aquest dia rentaven els animals, trenaven les seves
cues i hi posaven un llaç de seda de colors vistosos, i els
adornaven amb tota mena de guarniments per anar a la ca-
valcada que els duria al lloc on havien de ser beneïts, des-
prés de fer unes quantes voltes per la ciutat. Els Tres
Tombs són tres voltes que tenen un origen controvertit
perquè les explicacions es diferencien pel lloc on es fan, si
és al voltant de la benedicció o d’una creu que hi havia a
prop. Altres afirmen que són les tres voltes que fa un genet
amb el seu cavall. Això no obstant, el fet és que des de fa
anys la cavalcada només desfila per davant del capellà que
la beneeix. La desfilada fins al 1715 va anar a l’església de
Santa Clara, que es trobava prop d’on hi ha avui el Parla-
ment de Catalunya, però quan va ser enderrocat aquest
temple, la festa es va traslladar a l’església de Sant Antoni.
Finalment, i després de la destrucció d’aquesta església, es
va traslladar a la ronda de Sant Antoni davant de les Esco-
les Pies. A Barcelona, d’una manera documentada, fa 182
anys que s'hi celebra. Les últimes dècades ha estat organit-
zada per la Germandat de cotxers, la qual el 1986 va passar
a ser Germandat de Sant Antoni Abat i que ara, des del
2007, la cavalcada és coorganitzada amb l’Arca de Noè i els
comerciants i associació de veïns de Sant Antoni.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 443 22 65

J. M. ContelÀLB UM HI S TÒR IC
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N O T Í C I E Sf
10a edició del Circuitisme Gòtic 
Els carrers de les zones de Sant Just i del Gòtic Vell
van formar el passat 14 de desembre un curiós itine-
rari, el reclam del qual era un circuit d’espelmes que
van estar enceses des de les 7 del vespre fins a mitja-
nit. El Circuitisme Gotic pretén donar a conèixer els
tallers, les botigues de moda, els bars i restaurants i
altres establiments mitjançant activitats que ame-
nitzen la vetllada.

“Donem color a les persianes del Raval”
La Fundació Tot Raval, Art Solidari i AEIR Estel d’Asís
han posat en marxa “Donem color a les persianes del
Raval”, un projecte sociocultural que aspira a millorar
les relacions entre comerciants i joves del barri, a do-
nar a conèixer artistes joves i a fer reflexionar sobre
el compromís i la responsabilitat. Brigades de joves
pinten persianes de locals comercials amb temàtiques
relacionades amb els establiments, encara que els mo-
tius tenen com a fil conductor la lectura. 

Activitats als casals de gent gran
La gent gran del districte poden apuntar-se a més
d’un centenar de propostes d’oci, que són les incloses
en les programacions dels cinc casals de gent gran
per al primer trimestre d’enguany. A més dels variats
tallers, hi ha propostes de teatre i altres sortides cul-
turals, conferències i certàmens literaris. Per a més
informació: www.bcn.cat/ciutatvella

Acaba la reforma de carrers al Raval centre
Amb la finalització de les obres dels carrers Vistalegre
i Aurora, al mes de desembre, s’ha donat per acabada
la reforma de carrers del Raval centre, realitzada en
un any i mig aproximadament i que ha afectat també
els carrers Carretes, Sant Pacià, Lleialtat, Sant Rafael,
Sant Martí i Sant Bartomeu. Les intervencions han
consistit en la transformació dels carrers en vies pre-
ferents per a vianants. També s’hi han renovat les xar-
xes de serveis, el clavegueram i l’enllumenat.

Núria Mahamud

La plaça del Pedró, lloc on
la tradició vol que morís

santa Eulàlia, copatrona de la
ciutat, amaga una petita ca-
pella romànica que passa
pràcticament desapercebuda,
tot i que al seu interior con-
serva una curiosa cúpula bar-
roca policroma del segle XVII.
No és una gran joia artística,
però sí un exemple de l’ofici
artesà de l’època. Els seus
traços toscs resulten avui dia
sorprenentment moderns.
Dessacralitzada l’any 1913,
dos anys després de patir un
intent d’incendi, l’església es
va convertir successivament
en una serradora de fusta i
ferro, un estanc i una botiga
d’uniformes. No cal dir els es-
tralls que van causar en la cú-
pula aquests usos industrials,
però durant els últims deu
mesos, vuit alumnes del mò-

dul de restauració de l’Escola-
Taller Sant Llàtzer de Barce-
lona Activa han treballat in-
tensament per recuperar-la.
Han desmuntat una per una
les peces de marqueteria, les
han desinfectat de tèrmits i
les han netejat, hi han fixat la

pintura i el daurat, l’han enver-
nissat i l’han col·locat un altre
cop al sostre amb un sistema
d’ancoratge. Al mateix temps,
els alumnes dels mòduls de
pintura, paleta i fusteria de la
mateixa escola, dotats d’una
beca-salari, hi han pogut fer
tasques complementàries per
tornar-la, dintre el possible, al
seu estat original.

La rehabilitació de la cúpula
era urgent, perquè una part
de les seves peces de fusta co-
mençaven a desprendre’s i
corria perill d’enfonsament.
A més, algunes peces han de-
saparegut amb el pas dels
anys, com les d’una part de la
cúpula on es va obrir una cla-
raboia. 

Elements de la Passió de
Crist
La cúpula, que combina el
daurat del pa d’or amb un fons
blau i negre, representa el sol i
la lluna i els elements que van
intervenir en la Passió de
Crist, com la túnica que va
portar, el fuet amb què el van
fuetejar i la llança que va tra-
vessar el seu costat. Per dema-
nar una visita cal trucar a la
Comunitat de Sant Egidi, pro-
pietària de la parròquia (telè-
fon 93 441 81 23, de dilluns a
divendres de 18 a 20 h).
Els alumnes de l’Escola-Taller
Sant Llàtzer també estan re-
habilitant l’edifici del costat,
on se situaran equipaments
destinats als veïns del barri.

La cúpula barroca de Sant
Llàtzer recupera els colors

Última etapa del pla d’acollida d’immigrants
Redacció

E l Pla per a l’Acollida i la
Integració de les perso-

nes immigrades de Ciutat Ve-
lla cobrirà l’últim tram del seu
recorregut aquest 2008, du-
rant el qual també es portarà
a terme una valoració d’a-
questa experiència. 
L’objectiu d’aquest pla és afa-
vorir la convivència i la cohe-
sió social a Ciutat Vella. El
van elaborar entre les enti-
tats, institucions i tècnics
municipals del districte i s’a-

dreça a tota la seva població.
Consisteix en un conjunt de
projectes que abasten dife-
rents àmbits: educació, acolli-
da, habitatge, lleure, salut,
cultura, serveis socials, for-
mació laboral o promoció
econòmica, projectes que es
van començar a desenvolupar
l’any 2006 i finalitzaran en-
guany. 
Entre les actuacions que
s’han portat a terme, figuren
mesures com ara l’augment
dels ajuts per a menjador i

llibres dels centres educatius
de Ciutat Vella, la creació de
beques per a la formació mu-
sical, l’obertura de pistes es-
portives a les escoles durant
els caps de setmana o el de-
senvolupament de programes
d’ocupació  en col·laboració
amb Barcelona Activa, entre
molts d’altres. 
A hores d’ara es planteja la
possibilitat de donar continuï-
tat al projecte amb una nova
edició, que es portaria a terme
durant el trienni 2009-2011.

El pla va iniciar-se l’any 2006.

És del segle XVII i estava molt deteriorada

perquè havia acollit una serradora al principi

del segle passat, que va contribuir molt a

enfosquir les pintures

Treballs de restauració de la cúpula.

Alumnes d’una
escola taller de
Barcelona Activa
l’han restaurat
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E l carrer del Carme, a tocar de la Rambla, hi
trobem una xocolateria que desperta els

sentits. L’Antoni Bellart va obrir el passat mes
d’agost aquest establiment que, tot i ser nou, té
molta història al darrere. D’una banda hi ha els
55 anys d’ofici acumulats des que la família Be-
llart obrí la pastisseria Triomf del Poblenou; de
l’altra, hi ha la història del local on s'ha
instal·lat el nou establiment, que abans havia
estat l’antiga fàbrica de xocalata anomenada
Can Garriga, que va tancar l’any 1980. Bellart

Xocolater ha sabut conservar la memòria del
local mantenint la decoració modernista de
l’època. Si la decoració ens sedueix per la vista,
els bombons, les trufes i la varietat de xocola-
tes ens sedueixen també per l’olfacte i ens pre-
paren per a la posterior festa del gust. A Bellart
xocolater, també hi trobem rajoles amb imat-
ges de la Sagrada Família i la Casa Batlló.

Bellart Xocolater
C. Carme, 3 / Telèfon: 93 304 23 60

E L  T A U L E L L

Una xocolateria plena de somnis dolços

Bellart ha conservat la decoració modernista del local.

Joan Anton Font

E Q U I P A M E N T S

David Sabaté

L ’edifici de la Penya Cul-
tural Barcelonesa, l'antic

Palau Alòs de Barcelona, es
destinarà a equipament co-
munitari de caràcter social.
Situat al carrer Sant Pere
més Baix ,  55,  cantonada
amb car-rer Mònec,  2,  el
projecte de restauració, re-
habilitació i adequació fun-
cional d’aquest edifici plan-
teja el futur establiment en
aquest espai d ’una escola
bressol, un casal de joves, un
local  de comerç just  a  la
planta baixa i un centre de
formació per a adults.  El
pati interior també es recu-
perarà per a ús ciutadà. Un
ús que vol donar resposta a
les diferents necessitats del

barri de Sant Pere, Santa Ca-
terina i la Ribera, i que es-
tarà integrat en la seva xarxa
associativa. El projecte for-

ma part del programa de la
Llei de Barris i completa el
conjunt de tres equipaments
que s’instal·laran a l’espai
públic del Pou de la Figuera.
En aquests moments ja es
duen a terme les primeres
tasques de desenrunament i
deconstrucció selectiva a
l’interior de l’edifici.   

Es tracta d'un edifici amb un
valor històric tan important
com el seu interès arqui-
tectònic. En aquest sentit,
s'hi destaca la conjugació
dels diferents volums adhe-
rits al voltant del nucli prin-
cipal de la construcció; la
seva façana frontal, amb un
portal carrosser d'accés al
vestíbul del pati; i la recupe-
ració del jardí de l’interior
d'illa. La importància del pis
principal queda remarcada
per una successió de nou
balcons amb brancals i l'edi-
fici es tanca amb un promi-
nent ràfec de teules.
A més de preservar aquest
valor històric i arquitectò-
nic, el projecte preveu res-
pectar la importància paisat-
gística de l’immoble en el
conjunt del carrer, així com
l'harmonia de les propor-
cions entre la seva alçada i
l'amplada de la via. 

L’actuació respectarà
el valor històric
i arquitectònic
de l’edifici 

El projecte, en fase d’estudi, planteja establir-

hi una escola bressol, un local de comerç just i

un centre de formació per a adults 

Imatge actual de l’edifici històric de la Penya Cultural Barcelonesa.

L’antiga Penya Cultural Barcelonesa
acollirà diversos equipaments

S E R V E I  P Ú B L I C

Redacció

Entre final de gener i principi de febrer s’obrirà la con-
vocatòria de subvencions de l’Ajuntament de Barcelo-
na, l’Institut de Cultura i l’Institut Barcelona Esports
per a l’any 2008. En total es destinaran prop de 13 mi-
lions d’euros a subvencions municipals.
Poden acollir-se a aquestes subvencions els projectes
relatius a cultura, esports, educació, salut pública, ac-
ció social, dones, joventut, drets civils, participació ciu-
tadana, associacionisme, immigració, civisme i con-
vivència, i medi ambient. 
Hi haurà 16 punts, que es detallen a continuació, on es
podrà recollir la documentació i on també es podrà
lliurar les sol·licituds de subvencions.

PROJECTES D’ABAST DE DISTRICTE
Ciutat Vella: Ramelleres, 17
Eixample: Aragó, 328
Sants-Montjuïc: Creu Coberta, 104
Les Corts: plaça Comas, 18
Sarrià-Sant Gervasi: Anglí, 31
Gràcia: Francisco Giner, 46
Horta-Guinardó: ronda Guinardó, 49
Nou Barris: Dr. Pi i Molist, 133
Sant Andreu: plaça Orfila, 1
Sant Martí: plaça Valentí Almirall, 1

PROJECTES D’ABAST DE CIUTAT
Ajuntament de Barcelona: plaça Sant Miquel, 4
Institut de Cultura: Rambla, 99
Acció Social i Ciutadania: avinguda Diagonal, 233
Medi Ambient: Torrent de l’Olla, 218-220, 5è
Institut Barcelona Esports: avinguda de l’Estadi, 40
Punt d’Arrelament (Immigració): Aragó, 311

L’any passat l’Ajuntament va atorgar subvencions per
un import de més de 12,3 milions d’euros, quantitat
que va permetre atorgar ajuts a 1.868 entitats, amb
2.805 projectes aprovats.
El programa Barcelona Solidària de cooperació inter-
nacional disposarà d’una convocatòria específica de
subvencions que s’obrirà properament.

Subvencions per a entitats
de l’Ajuntament de
Barcelona per a l’any 2008
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P O L I E S P O R T I U

Pere S.Paredes

La Caminada de Nadal pel districte
de Ciutat Vella, que es va fer el

passat 16 de desembre, va estar
acompanyada pel bon temps i per la
també bona resposta del públic, que
va atraure una riuada de persones
disposada a recórrer els principals
carrers d’aquest districte barceloní.
Per Josep Maria Jerez, organitzador
d’aquesta caminada, les característi-
ques que la fan diferent són dues: la
primera, que és una de les més curtes
(uns vuit quilòmetres), cosa que la fa
de les més fàcils. La segona: el recor-
regut elegit fa passar tothom per
aquells indrets de Ciutat Vella que es-
tan més guarnits en ocasió de les fes-
tes nadalenques. “Aquestes caracte-
rístiques”, diu Jerez, “i, sobretot, que
no plogui, fan que puguem comptar
amb una mitjana de participants de

més de mil persones que caminen
impulsades pel nostre pensament:
caminar, fer cultura i civisme”.
Teresa Soro, del districte de Gràcia, és
una veterana d’aquestes caminades i
el que més li agrada és “la quantitat
d’amics que hi fas, i la possibilitat de
veure molts indrets de Barcelona i
dels voltants que ni t'arribaries a pen-
sar”. Ramon Vidal, que s’ha desplaçat
des de l’Eixample, també és un segui-
dor d’aquestes caminades: “m’agra-
den molt, perquè pots passejar per
muntanya o per ciutat i t’ensenyen
llocs insospitats, que mai has vist”.

També creu que aquestes camina-
des repesquen un esperit esportiu
del ciutadà, “sobretot d’aquells que
no practiquen d’una forma intensa
l’esport”.

Aquest any, ha estat el primer de
Mari Carmen Sánchez, de Sants-
Montjuïc, i en contra del que molta
gent pugui pensar, per a la Mari Car-
men “el millor ha estat llevar-me
d’hora i fer aquesta passejada. Quan
acabo i arribo a casa m'adono de
com de bé ho he passat i els benefi-
cis físics que m’ha donat”.
Les caminades són organitzades
per l’Institut Barcelona Esports de
l'Ajuntament de Barcelona i l'Asso-
ciació d'Entitats Excursionistes del
Barcelonès (AEEB) amb l’objectiu de
promocionar la pràctica del sende-
risme urbà a la ciutat de Barcelona.

Novament el temps i el

públic assistent van fer

que matinar un

diumenge no fos un mal

tràngol en unes dates

molt properes al Nadal

La Caminada de
Nadal és una de les
més curtes i passa pels
indrets més guarnits

La Caminada, al seu pas pel Museu de Zoologia.

La Caminada de Nadal tanca
el programa Barnatresc 2007

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

Mirades de Barcelona

Catàleg en línia amb les fotografies par-
ticipants del concurs Fotoweb 2007 que
organitza l'Ajuntament de Barcelona per
promoure la participació ciutadana. Té
format de llibre virtual i, a més de
poder-se fullejar, també permet accedir a
les fotografies a través de l'índex, on tro-
bem les dues categories de l'edició d'en-
guany, "Com vius la teva Barcelona?" i
"Un instant de Barcelona". 
www.bcn.cat/mirades2007/ca/

Temps de barri, 
temps educatiu compartit

Hi ha tota la informació sobre l'oferta
d'activitats emmarcades en el projecte
Temps de Barri, temps educatiu compar-
tit, el qual té com a objectius principals
reforçar les activitats educatives de qua-
litat dels nois i noies fora de l’horari
escolar i afavorir la conciliació dels
temps de les seves famílies. 
www.bcn.cat/tempsdebarri

w
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Quin és el seu sentiment a l'hora
de deixar El Paraigua?
Una sensación extraña, pero con mu-
cha alegría. Me explico. Extraña porque
después de tantos años trabajando en
un local tan entrañable, en el que has
puesto todas tus ilusiones y anhelos, al
llegar el momento de la jubilación se te
hace extraño. Ahora bien, la alegría me
viene porque me marcho, pero dejo un
local emblemático para la ciudad de
Barcelona.
Quants anys han estat?
Treinta y nueve años, un mes y vein-
tiún días.
Sí que ho té ben comptat!
Es fácil: empecé el 11 de septiembre de
1969, una fecha señalada para Catalu-
ña, a pesar de que en aquel tiempo el
régimen franquista no dejaba celebrar
la Diada, y he terminado el pasado 31
de octubre.
Tot això què l’hi ha suposat?
De todo: alegrías, sufrimiento, malas
temporadas, pero lo mejor de todo es el

haber logrado una clientela que además
fueran amigos y se encontraran aquí
como si estuvieran en su casa.
Parlant de clients, els alcaldes
també en van ser?
El alcalde Porcioles, que estuvo aquí el
día de la inauguración, el 5 de abril de
1968, vino tan sólo una vez, porque no
era un hombre de salir mucho. En la
época de la transición, tuvimos de clien-
te a Socías Humbert y después, con la
democracia, han ido viniendo Narcís
Serra, Pasqual Maragall, Joan Clos, a
quien ya conocía mucho antes de que se
dedicara a la política y con el que discu-
tía muchísimo, pero no quiero hablar
de él, y ahora Jordi Hereu, a quien co-
nozco desde que era concejal.
Quin ha estat el millor client?
Entre Narcís Serra, Pasqual Maragall i
Joan Clos, podríamos decir que por un
igual los tres. Ahora bien, hay que decir
que sus visitas eran puntuales, esporá-
dicas, más bien una desconexión en su
trabajo. Pasqual Maragall, como presi-
dente de la Generalitat, también me
hizo un par de visitas, una de ellas por-
que le mandé recuerdos y al venir me
dijo: “que conste que he venido a verte”.
I el públic en general?

Por El Paraigua han pasado artistas, po-
etas, escritores, políticos incluso pre-
mios Nobel, aunque nunca me ha gus-
tado nombrar a nadie.

Bé, però ara que ja està jubilat...?
Des del año sesenta y nueve hasta la
época de la transición, hacíamos tertu-
lias espontáneas a las que asistían Car-
los Mensa, Carandell, Carlos Barral, Jo-
sep M. Castellet, José María Valle-
Inclán, hijo. El Paraigua era un centro
donde se reunían escritores, novelistas,
pintores... y era fácil encontrar a Terenci
Moix, Manolo Vázquez Montalbán, las
hermanas Pecamins, Joan Vinyoli, Jo-
sep M. Flotats, Lluís Llach o Enric
Majó, cliente y amigo.
I pel que fa als polítics?

La época de Tarradellas fue importante,
porque como el Parlament estaba en
obras, todos los encuentros políticos se
hacían en la Generalitat, pero muchos
pactos antes de firmarlos en el Palau se
podría decir que se cerraban aquí en el
bar. Aquí se han encontrado gente de
partidos tanto de izquierdas como de
derechas, como: Jordi Pujol, Ramon
Trias Fargas, Antoni Gutiérrez, el Guti,
Gregorio López Raimundo, Rafael Ribó,
Joan Raventós, etc.
En què va millorar el bar?
Cuando inauguramos el sótano en no-
viembre de 1980, todos los lunes hacía-
mos tertúlias, además de exposiciones
de pintura, actos literarios, etc. Incluso
un día hicimos un acto teatral con Án-
gel Pavlovsky.
Ara el bar com ha quedat?
Lo he dejado en muy buenas manos,
dos chicas, Mònica i Jessica, que quie-
ren continuar llevándolo de la misma
manera. Espero que lo puedan disfrutar
tanto como lo he disfrutado yo durante
estos cuarenta años.
I ara què farà?
Vivir, viajar, caminar, pasear, estar con
los míos y con mi esposa, con la que lle-
vo casado cuarenta y dos años.

E N T R E V I S T A José Maria Sánchez, expropietari d’El Paraigua

José Maria Sánchez en el bar El Paraigua.

Quan José Maria Sánchez va arribar al bar El

Paraigua, aquest establiment anava a la deriva.

Gràcies a la seva tenacitat i a l'ofici, ara, en l’hora

de la seva jubilació, ens ha deixat un excel·lent

referent per a la ciutat

“Por el Paraigua
han pasado artistas,

poetas, escritores,
políticos, incluso
premios Nobel”

“A pesar de mi
marcha, dejo un local
emblemático para la
ciudad de Barcelona”

Josep Maria
Contel


