
De façana blanca i línies austeres,
el nou equipament de barri de la
Barceloneta guarda el millor al seu
interior. En les seves tres plantes,
s’hi instal·laran, dintre el primer
trimestre del 2008, la nova Escola
d’Adults i els Serveis Socials muni-
cipals, que deixaran així el local del
centre cívic Barceloneta. També
serà la seu social de quatre entitats
molt conegudes al barri: els Gegan-
ters i Bestiari de la Barceloneta, el
Selectiu de Cantaires, l’associació
d’exalumnes de l'Escola d’Adults
CP Verge del Mar i els Diables de
la Barceloneta. D’altra banda, al
soterrani s’ha habilitat una gran
sala d’actes que estarà oberta a al-
tres associacions del barri sota la
gestió del centre cívic Barceloneta.

Els Serveis Socials es traslladen 
a un nou equipament de barri

La Barceloneta estrena la
nova plaça del Poeta Boscà

La nova seu dels Serveis Socials, a la cantonada dels carrer Balboa i Pizarro.

UNIÓ VISUAL

Connecta estèticament
amb el mercat i
visualment amb el mar 

PAVIMENTS

Defineixen els
espais i dibuixen
figures marines

VEGETACIÓ

S’hi han plantat
tipuanes i xicrandes,
a més de gespa

Pàg. 3

Pàg. 5

E N T R E V I S TA Pàg. 8

María Espeus
Fotògrafa i autora
del llibre El Otro

“No soy una
captadora de
imágenes, las
construyo, incluso 
los lugares”

E N T I TAT S Pàg. 4

Xarxa de
Consum Solidari 
Per a un comerç més just

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Estètica, salut
o relax, cadascú
té el seu motiu
per fer esport

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Punts de recollida
d’avets de Nadal

AC T I V I TAT S Pàg. 6

Santa Llúcia,
Sant Eloi i altres
fires i tradicions
tornen al carrer
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Fins al 23 de desembre
Fira de Santa Llúcia 
De 10 a 22 h. Av. de la Catedral
La fira més arrelada i tradicional i també la més gran
de totes les que se celebren durant l’any en el nostre
territori amb 380 parades.

Fins al 23 de desembre
Mostra de Sant Eloi
De 10 a 22 h. Argenteria/Vigatans
Ceràmica, pintura, bijuteria, titelles i tota classe d’arti-
cles amb el segell d’artesania de qualitat. Demostra-
cions i tallers de terrissa, i actuacions musicals.

Dissabte 5 de gener
Cavalcada de Reis 
Inici rua, a les 18.30 h. Parc de la Ciutadella
A les 17.30 h. Arribada del paillebot Santa Eulàla al port.
Recorregut: Marquès de l’Argentera, Via Laietana, pl. Ur-
quinaona, pl. de Catalunya, pl. Universitat, rda. Sant An-
toni, Sepúlveda, Vilamarí, Lleida i av. de Rius i Taulet.

Dijous 13 de desembre
Inmune/Ni ciència ni caridad
A les 21.30 h. Centre cívic Barceloneta (Conreria, 1-9) 
Dansa contemporània i hip hop. 

23, 29 i 30 de desembre
Els Pastorets
A les 18 h. Centre Sant Pere Apòstol (Sant Pere Més Alt, 25)
A càrrec del grup de teatre GESPA.

Divendres 28 de desembre
Mostra d’escèniques joves al Gòtic 
A les 18 h. Plaça de Sant Just

Fins al 20 de gener
Che! Revolució i mercat 
Palau de la Virreina, Espai 2 (la Rambla, 99) 
Obres contemporànies al voltant de la foto de Korda.

Fins al 24 de febrer
Atrapats en el gel
Museu Marítim (av. de les Drassanes, s/n) 
La llegendària expedició a l’Antàrtida de Shackleton.

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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Dijous 13 de desembre
Contes amb dret per infants
A les 18 h. C. cívic Convent de Sant Agustí (Comerç, 36)
Contes i drets humans a càrrec de Xavi Demelo amb la
col·laboració de l’Institut de Drets Humans de Catalu-
nya i l’Associació la Casa de los Cuentos.

Dijous 20 de desembre
El bandoler Capablanca
A les 18 h. Biblioteca Francesca Bonnemaison 
(Sant Pere Més Baix, 7)
Lectura d’una rondalla amb Sherezade Bardají dins el
cicle Lletra Petita de Sac de rondalles. 

Divendres 21 de desembre
Una nit al carrer
A les 17 h. Biblioteca Francesca Bonnemaison 
(Sant Pere Més Baix, 7)
Conte solidari a càrrec d’Ada Cusidó dins del cicle Un
Nadal de Conte de Lletra Petita. Amb la col·laboració
de les ONG’s Llibre Obert i Oxfam. 

Divendres 14 de desembre
Punt de Trobada
A les 22 h. Plaça del Rei
Escenari obert als músics que coneguin el “Punt de Tro-
bada”. Qui vulgui pot portar instruments i tocar amb el
grup o ballar a la plaça del Rei.

Del 14 de desembre al 6 de gener
Llanto por Ignacio Sánchez Mejías
Consultar horari. Brossa Espai Escènic (Allada Vermell, 13)
L’obra de Federico García Lorca pren cos escènic des de
les veus d’un cantant i un recitador, els acords d’una gui-
tarra i els moviments i el “duende” de tres ballarins gita-
nos i flamencs.

Dissabte 15 de desembre
Onze hores de música
D’11 a 22 h. Conservatori Municipal de Música (Bruc, 110)
Més de vint concerts per tots els espais del Conserva-
tori: flautes travesseres, piano, cant, orquestra de cor-
da, conjunt de saxos, etc.

Divendres 21 de desembre
Betzuca
A les 22 h. Plaça del Rei
Núria Lozano (acordió diatònic i veu), Carol Durán (violí i
veu) i Pep Coca (contrabaix).
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Pilar Fernández

La urbanització de la plaça
del Poeta Boscà ha afec-

tat una superfície de
6.739 m2, una extensió que
inclou tant la plaça com les
voreres dels carrers que la
delimiten: Atlàntida, Ba-
luard i Sant Carles. El projec-
te de l’obra ha previst man-
tenir la connectivitat visual
entre el mercat de la Barce-
loneta i el passeig Marítim.
També ha tingut en compte
la proximitat íntima que té
amb el mercat, circumstàn-
cia que imposava la necessi-
tat de crear un nexe comú

entre tots dos espais. Amb
aquest objectiu es va dema-
nar la col·laboració de l’autor
de la reforma del mercat,
l’arquitecte Josep Miàs, el
qual va ser qui va donar una
continuïtat estètica a la
plaça. 
S ’ ha jugat amb els  pavi-
ments com a nexe d’unió i
de diferenciació de les diver-
ses zones de la plaça. A la
banda que hi ha tocant al
mercat, s’hi han col·locat llo-
ses de granit, que represen-
ten la figura d’un peix. La
zona central, construïda so-
bre l’aparcament, s ’ha fet

d’asfalt i s’ha deixat com a
gran espai lliure per a jocs.
La meitat que dóna al carrer
de Sant Carles s’ha dissenyat
com a zona d’estada i és la
que conté els jocs infantils i
concentra la vegetació. S’ha
instal·lat formigó a les zones
de pas, paviment que queda
fragmentat per altres de més
tous, com ara el sauló, els ta-
lussos de gespa i plantació
arbustiva, i la sorra que hi
ha a l’àrea de jocs infantils,
els quals tenen una superfí-
cie de 190 m2. Aquests pavi-
ments tous formen figures
marines. 

Quant a l’arbrat, s’han man-
tingut els plataners, els oms
i l’acàcia que hi havia, i s’hi
han plantat t ipuanes (6
exemplars) i xicrandes (12
exemplars). En total hi ha
cinquanta arbres. Amb les
xicrandes, que fan unes flors
de color blau lilós, s’ha vol-
gut fer referència a la condi-
ció marítima del barri de la
Barceloneta. Amb les tipua-
nes, que fan flors de color
groc, s ’ha pretès crear un
contrast cromàtic amb la
resta d’arbres. Cal assenyalar
que la disposició dels arbres
ha estat dissenyada per ga-
rantir l’accés visual fins al
mar mitjançant la creació
d’un passadís intern.
L’actuació urbanística ha
inclòs la instal·lació de nou
enllumenat. Els punts de
llum que hi ha a les voreres
dels carrers que limiten la
plaça són com els que hi ha a
la resta del barri de la Barce-

loneta, que fan llum groga. A
l’interior de la plaça hi ha
una il·luminació singular,
que és de llum blanca. Tam-
bé s’ha refet el clavegueram
dels carrers d’Atlàntida i Ba-
luart, i s’ha incrementat el
nombre de reixes de recolli-
da d’aigua. 

Altres actuacions previstes
són la instal·lació de bancs
nous i d’una taula de ping-
pong, encara que en el mo-
ment de tancar aquesta
edició la reforma de la plaça
encara no havia acabat .  
E l  pressupost de tota la
inter venció ha estat de
968.960,41 euros. 
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La plaça del Poeta Boscà té diverses zones que s’han diferenciat amb el tipus de paviment.

Les obres d’urbanització de la

plaça del Poeta Boscà s’han 

acabat. Amb aquesta actuació 

s’ha posat fi a la renovació de

l’entorn del mercat de la

Barceloneta, situat a l’adjacent

plaça de la Font

S’hi han mantingut
els arbres que hi
havia i s’hi han
plantat tipuanes i
xicrandes

La plaça del Poeta Boscà uneix
visualment el mercat i el mar 

C IU TA DA N S OPINE N

Soraida Pérez
Ajudant de cuina

Me parece muy bonita,
ya le hacía falta una
reforma. Antes estaba
mal y ahora ha mejora-
do mucho.

Paco Herrera
Jubilat

Bé, el que haurem de
veure és el resultat
final d’aquí a quatre o
cinc anys. Penso que un
cop han tret l’escola que
hi havia, la plaça ha de
ser dels ciutadans.

Benedicta Haga
Professora d’anglès

Por el momento parece
que lo hacen bonito,
aunque aún se tiene
que ver como quedará.
Pienso que hacía falta
la reforma

Magí Solé
Comerciant

Crec que està quedant
neta i maca. Tot i que
calia fer-hi una remo-
delació, penso que no
durarà massa temps en
condicions.

Paqui València
Dependenta

A mi no m’agrada gaire,
perquè en teoria havia
de ser un espai per a
nens i ara han fet un
espai per a gent gran.

Beatriz Fuentes
Jubilada

Em sembla que està
força bé, tot i que ara
me la mirava i pensava
que si el tros de terra
queda tal com està ara
envairà tot l’asfalt.
Falten bancs i papere-
res, però la resta està
prou bé.

Què li sembla com està quedant la plaça?
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Dolors Roset

El comerç just consis-
teix a pagar un preu

digne al productor, respec-
tar el medi ambient i l’en-
torn social en les zones de
producció, i ser just també
en tots els intercanvis co-
mercials que es fan amb
un producte fins que arri-
ba al consumidor final,
com també que els pro-
ductes siguin adequats
culturalment i  e ls  a l i -
ments sans. Per aconse-
guir-ho, la Xarxa  demana
als consumidors que siguin
responsables i crítics amb
les seves compres, que ad-
quireixin allò que necessi-
ten i evitin l’excés. L’objec-
tiu és aconseguir un
equilibri entre productors i
consumidors. Així, en el
cas d ’aliments frescos,
s’opta per productors lo-
cals respectuosos amb el
medi ambient. La seva pro-
ximitat permet que els
productes siguin realment
frescos i de qualitat. En el
cas de productes originaris
de països poc desenvolu-
pats, del sud, es vetlla per-

què les condicions de pro-
ducció i de comercialitza-
ció siguin justes i respec-
tuoses amb tots. La Xarxa
ha vist que, amb la defensa

del comerç just i el consum
responsable,  s ’a juda a
mantenir viu el teixit so-
cial dels petits productors i
del petit comerç, estiguin
on estiguin.
Per l’amplitud dels seus ob-
jectius i l’abast de les seves
iniciatives, la Xarxa treballa
en diferents àrees. Dóna
suport a projectes per al de-
senvolupament de campe-

rols i dones de països del
sud, com ara Equador,
Cuba i República Dominica-
na. Desenvolupa una tasca
de sensibilització per oferir
a consumidors i circuits co-
mercials models de consum
responsable i just de pro-
ductes i de viatges turístics.
S’ocupa de la importació i
distribució de productes de
països del sud tractant di-
rectament amb els produc-
tors i posant-los a la venda
en establiments responsa-
bles i justos amb la comer-
cialització. Finalment, té
obertes botigues de comerç
just i una cooperativa de
productes ecològics.

Més informació:
Xarxa de Consum Solidari
Pl. Sant Agustí Vell, 15. 
Tel. 93 268 22 02
www.xarxacomsum.net

Carpa informativa de la Xarxa, al costat de l’Arc de Triomf.

La Xarxa és
important per a la
sensibilització del
consum i l’ajut al
desenvolupament

La Xarxa treballa

perquè el comerç al

voltant d’un

producte sigui just

en tot moment, des

de la producció en

origen fins a la

venda final

Xarxa de Consum Solidari
per a un comerç més just

La cavalcada de Reis del 1963 pel carrer Pelai. (Foto:
Pérez de Rozas AHCB)

La cavalcada de Reis
Per parlar dels antecedents de la cavalcada de Barcelona
caldria remuntar-nos a segles enrere, però si ens centrem
en el que podríem denominar com cavalcada moderna, ens
podem situar al 1942. Aquella cavalcada, a diferència de la
d’avui, va sortir del complex de la fira de mostres cap a la
plaça d'Espanya, des d’on va agafar la Gran Via fins al pas-
seig de Gràcia, plaça Catalunya, Fontanella, Via Laietana,
plaça de l’Àngel, Jaume I, plaça Sant Jaume –on uns patges
van pujar al balcó de l'Ajuntament per recollir les claus de
la ciutat–, Ferran i Rambla fins al portal de la Pau, on es va
dissoldre. Estava formada, entre d’altres, per la unitat
muntada de la Guàrdia Urbana, soldats a peu amb torxes i
a cavall, banda militar i els Reis. Durant molts anys, l’exèr-
cit va col·laborar en la cavalcada de Barcelona aportant-hi
part del regiment de cavalleria amb uns soldats més o
menys vestits de seguici. En les primeres cavalcades, les
carrosses –les tres dels Reis, l’estel i la del patge Gregori– es
movien a tracció a sang. Fetes de fusta i altres materials,
s’il·luminaven per mitjà de bateries de 12 watts, al principi,
i més tard de 24. L’itinerari de la cavalcada va anar variant
en el transcurs del temps. El canvi més important és el
punt d’arribada i de sortida dels Reis. Des de la dècada de
1960, arriben per mar. Les "Golondrinas", el jonc Rubia i
ara el pailebot Santa Eulàlia han estat el seu mitjà de trans-
port. El recorregut també ha anat canviant fins a arribar al
traçat actual amb sortida del parc de la Ciutadella i pas per
Marquès d’Argentera, Via Laietana, Fontanella, plaça Cata-
lunya, Pelai, plaça Universitat, ronda Sant Antoni, Sepúlve-
da, Paral·lel, Lleida i recinte de la fira de mostres, amb un
seguici de més de mil voluntaris.
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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Campanya per un Nadal sostenible
Un any més, el Grup Ecologista del Nucli Antic de Bar-
celona (GENAB) promou una campanya de decoració
nadalenca amb criteris sostenibles, respectuosos amb
el medi ambient. Del 17 al 24 de desembre obrirà un
estand a la plaça de Pi i Sunyer, on es mostrarà als ciu-
tadans com embolicar regals amb materials reciclats.
Les persones interessades poden portar els seus pro-
pis regals perquè els hi emboliquin.

Caminada de Nadal
Dins el programa de caminades Barnatresc 2007,
que organitza l’Associació Excursionista d’Etnogra-
fia i Folkore, diumenge 16 de desembre es farà la
Caminada de Nadal, que té el punt de sortida i d’ar-
ribada al Parc de la Ciutadella. La caminada, que té
una duració prevista d’unes dues hores, comença a
les 10 del matí i fa un recorregut de 7 quilòmetres.
El punt d’avituallament és a la plaça dels Àngels. 

Ciutat Vella, vista per Maria Llop
El calendari del Districte de Ciutat Vella s’ha conso-
lidat com un element tradicional al voltant del Na-
dal. L’autor del calendari del 2008, que està dedicat
a Ciutat Vella com a espai de trobada i de convivèn-
cia, és la fotògrafa Maria Llop (La Canonja, 1977).
Llop ha exposat al Col·legi d’Arquitectes en dues
ocasions amb “Ús de l’espai públic a Ciutat Vella” i
“Construcció-destrucció”.

Jornada de lectura fàcil
El 30 de novembre es va celebrar a la Biblioteca
Francesca Bonnemaison la “Trobada d’entitats ciu-
tadanes a l’entorn de la lectura”, organitzada per
l’Associació Lectura Fàcil amb la voluntat de con-
vertir-la en un punt de debat d’entitats i professio-
nals que incorporen la lectura a les seves activitats,
com a eina lúdica, formativa i integradora. Entre les
experiències de clubs de lectura presentades desta-
quen les de les biblioteques.

Núria Mahamud

La Barceloneta estrenarà el
primer tr imestre del

2008 un gran equipament al
centre del barri que acollirà la
seu de quatre entitats locals,
l’escola d’adults i els Serveis
Socials en un espai d ’uns
1.200 m2 útils distribuïts en
tres plantes.
L’edifici és situat a la canto-
nada dels carrers Balboa i Pi-
zarro i té tres entrades inde-
pendents per cadascun del
serveis que allotja. A planta
de carrer se situen els Serveis
Socials del barri, que es tras-
lladen de l’actual emplaça-
ment al centre cívic de la Bar-
celoneta per alliberar espai.
En un altre nivell s’ubica l’Es-
cola d’Adults, que comptarà

amb una gran aula d’informà-
tica, sala d’estudi-biblioteca i
altres aules i espais per a ta-
llers, amb la programació ha-
bitual d’aquests centres do-
cents de la Generalitat.
Serà també la nova casa de

quatre associacions molt
arrelades al barri: els Diables
de la Barceloneta, l’associació
coral Selectiu de Cantaires,
l’associació d’exalumnes Es-
cola d’Adults CP Verge del
Mar –que realitzen tallers de
costura, arts plàstiques, idio-

mes i manualitats– i el grup
de Geganters i Bestiari de la
Barceloneta.
Cada entitat tindrà despatx
propi i magatzem per guardar
el seu material i compartiran
una gran sala polivalent de
100 m2, que podrà ser utilit-
zada per altres entitats del
barri per oxigenar d’activitats
la densa programació del cen-
tre cívic Barceloneta. La fun-
ció d’aquest espai, però, serà
només de sala d’actes o con-
ferències, ja que per les seves
característiques no admet es-
pectacles. Tindrà capacitat
per a unes setanta persones i
disposarà de canó de projec-
ció i pantalla. Com els espais
de les entitats, la sala d’actes
serà gestionada pel centre cí-
vic Barceloneta.
Com ja és habitual en aquests
casos, les entitats signaran
un conveni amb el Districte
per establir els usos que faran
dels locals i les activitats del
barri en què participaran.

La Barceloneta, a punt
d’estrenar un nou equipament 

S’acaben les obres del nou Centre d’Interpretació del Call 
P.F.

L’antic barri jueu del Call
ja té una seu on aplegar i

difondre tota la informació
que fa referència a aquest
barri històric. Es tracta d’un
edifici municipal situat al car-
rer de l’Arc de Sant Ramon,
amb dues façanes a aquesta
via i una tercera que dóna a la
plaça de Manel Ribé, que és
on se n’ha situat l’entrada
principal. El Centre d’Inter-
pretació del Call, així anome-
nat, ha estat sotmès a obres

de rehabilitació durant més
d’un any, obres durant les
quals s’ha assegurat l’estruc-
tura i s’ha construït una pri-
mera planta on abans hi ha-
via una terrassa, entre les
actuacions més destacables.
Prèviament a l’inici de la refor-
ma, s’hi van fer els treballs
d’arqueologia, durant els quals
es van posar al descobert les
estructures que s’hi han anat
afegint en diferents èpoques.
La major part de la superfície
construïda data dels segles XV

i XVII, però també hi ha es-
tructures d’abans del XV i del
XIX i XX. S’hi va descobrir una
androna, un antic vial dins
una propietat privada, que la
reforma actual ha volgut res-
saltar, igual que altres ele-
ments significatius. 
L’edifici disposa d’una super-
fície de 201 m2, distribuïts en
dues plantes. La planta baixa
s’ha reservat per a exposi-
cions i la primera, amb equi-
pament audiovisual, per a
xerrades per a grups. 

Façana del nou Centre d’Interpretació del Call.

L’edifici, situat a la cantonada de Balboa amb

Pizarro, acollirà l’Escola d’Adults de la

Generalitat, els Serveis Socials municipals i

serà la seu de quatre entitats

El Centre de Serveis Socials es traslladarà al nou equipament.

El centre té una gran
sala d’actes on es
podran fer xerrades 
i conferències
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E ls torrons de la casa Planelles Donat han
esdevingut uns clàssics nadalencs de la

nostra ciutat gràcies a una llarga tradició fami-
liar. La qualitat de les matèries primeres i una
elaboració molt primmirada els fa únics. Va ser
l’any 1868 quan la família Planelles va obrir la
seva parada al carrer Cucurulla, mentre que
l’any 1920 els Donat van obrir la seva al carrer
Trafalgar, abans d’establir-se definitivament al
portal de l’Àngel l’any 1927. Però no va ser fins
al 1954, quan amb el matrimoni entre el Josep

Planelles i l’Otília Donat les dues famílies es van
unir. Ara porten l’establiment els seus tres fills,
els quals mantenen la tradició amb el mateix
amor a l’ofici. A la botiga Planelles Donat tenen
torrons tradicionals aptes per a celíacs i per a
diabètics. La situació cèntrica de l’establiment
atreu molts turistes, i a l’estiu són moltes les
persones que es deixen temptar per la seva or-
xata i gelats artesans.
Planelles Donat
Av. Portal de l’Àngel, 25 / Tel. 93 317 34 39

E L  T A U L E L L

Dues famílies unides per la tradició torronera

Planelles Donat, fundada l’any 1868.

Joan Anton Font

A C T I V I T A T S

Felicia Esquinas

Algunes són típiques d’a-
questes dates, d’altres es

fan tot l’any, però cap no fal-
tarà a la cita. Fins a onze fi-
res es planten als carrers de
Ciutat Vella entre desembre i
gener per temptar els via-
nants amb productes arte-
sans.
La reina de les fires nadalen-
ques és Santa Llúcia (fins al
23 de desembre), que estén
l’essència tradicional de les
festes davant la Seu: molsa,
avets, pessebres i figuretes
fetes a mà, tota mena d’ele-
ments decoratius i també ar-
tesania. Resulta una visita
imprescindible per a les fa-
mílies, les quals, a més, es
trobaran amb la Carassa.
Aquesta figura entre temible
i divertida es passeja pels
car rers  del  Bar r i  Gòtic ,
acompanyada pels geganters
de Ciutat Vella, els dissabtes
i diumenges que dura la fira,
de 12 a 14 hores, i diuen que
llança caramels per la boca.
El 14 de desembre se celebra
la Diada de les tradicions na-
dalenques a l’avinguda de la
Catedral. La Carassa hi fa un

recorregut a les 13 i a les 17
hores.  La Fira de Sant Eloi
es fa als carrers Argenteria i
Vigatans fins al 23 de desem-
bre. Una vintena de parades

d’artesans i creadors de la Ri-
bera, uns quants amb botiga
al barri, hi ofereixen produc-
tes (bijuteria, ceràmica, tèx-
til, cuir...) d’acurada factura i
qualitat. Els dissabtes fan ta-
llers infantils (10-14 h) i mú-
sica en directe (18-20 h). 
Les altres fires són el Mercat

de Brocanters (portal de l’Àn-
gel, fins al 20 de desembre),
la Fira de la Ceràmica (portal
de l’Àngel, 23 de desembre-5
de gener), la del Col·lectiu
d’Artesans de l’Alimentació
(plaça del Pi, 28-30 de de-
sembre), la de Pintors de la
plaça Sant Josep Oriol (22,
23, 29, 30 de desembre i 5 i 6
de gener), la Fira de Reis a
Santa Caterina (av. Francesc
Cambó, 2-5 de gener), la d’Ar-
tesans d'Allada Vermell (22 i
29 de desembre i 5 de gener),
i les dues fires d’artesans i de
pintors de la Rambla. Per als
joves, el Mercat Obert del Ra-
val (rambla del Raval, dissab-
tes i diumenges).

Més informació:
www.bcn.cat

La Carassa
passeja pel barri
Gòtic els dissabtes
i diumenges del
desembre

Fins a onze fires

trobarem als carrers

de Ciutat Vella

durant les festes.

La Carassa tampoc

no faltarà a la cita

nadalenca 

La Fira de Santa Llúcia, a l’avinguda de la Catedral.

Santa Llúcia, Sant Eloi i altres
fires i tradicions tornen al carrer

S E R V E I  P Ú B L I C

Redacció

És possible compaginar la tradició de tenir un avet guarnit
a casa a les festes de Nadal amb el respecte a la natura. La
majoria de ciutadans que compren avets no tenen la possi-
bilitat de conservar-los d’un any per l’altre, però sí  l’oportu-
nitat de tornar l’arbre al cicle de la natura mitjançant el seu
reciclatge. Amb aquest fi, Parcs i Jardins de Barcelona ins-
tal·la cada any uns punts de recollida d’arbres distribuïts
per tota la ciutat. Els avets recollits es transformen en com-
post. Aquestes festes hi haurà 218 punts de recollida d’ar-
bres a tota la ciutat, que s’instal·laran entre el 7 i el 14 de
gener. Els punts de recollida situats a Ciutat Vella seran a:

• Parc de la Ciutadella i Zoo; pg. Picasso/Marquès d’Ar-
gentera i Wellington/Pujades
• Jardins de Sant Pau del Camp
• Pl. Vicenç Martorell
• Pl. Cucurulla 
• Pg. del Born 
• Pl. Carles Pi i Sunyer 
• Av. Francesc Cambó 
• Pl. Emili Vendrell 
• Pl. de la Catedral 
• Pl. Castella 
• Pl. Pes de la palla
• Pl. Catalunya/Portal de l’Àngel 
• La Rambla (davant Pompeu Fabra) 
• Pl. Josep M. Folch i Torres
• Pl. La Maquinista 
• Pl. Ramon Berenguer el Gran 
• Jardins de Rubió i Lluch 
• Pl. Poeta Boscà 
• Pl. Pau Vila 
• C/Almirall Cervera/passeig Marítim de la Barceloneta
• Plaça Mar/ pg. Joan de Borbó Comte de Barcelona

Punts de recollida d’avets
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P O L I E S P O R T I U

Pere S.Paredes

El Club Natació Barcelona és un
ferm creient del fet que “l’activi-

tat física contribueix a una millora de
la salut i de la qualitat de vida, perquè
redueix els factors de risc associats al
sedentarisme”.
Aquesta fórmula ha servit al CN Bar-
celona per arribar a sobrepassar dues
fites diferents i molt importants: els
cent anys de vida i els 22.000 metres
quadrats d’instal·lacions, que fan que
els seus representants afirmin que
“hem aconseguit ser l’entitat ludico-
esportiva més gran del front marítim
de Barcelona”. “És per aquest motiu”,
assenyalen des del club, “que al CN
Barcelona volem que, sigui quina si-
gui la vostra edat i sigui quina sigui la
vostra condició física, tots tingueu l’o-
portunitat de fer esport, de gaudir
del club i la platja i, en definitiva, d’a-
favorir la vostra salut”.

Poques entitats esportives arriben als
cent anys, i és per això que el CN Bar-
celona ha preparat per a tots els socis,
en particular, i els esportistes en ge-
neral, un seguit d’actes, durant tot el
2007. Hi haurà campionats de pàdel,
dominó, petanca o tennis de taula;
faran la presentació del Llibre del Cen-
tenari; hi haurà campionats del Cen-
tenari de karate, takatà, regates de

patí de vela, un Open Internacional
de Pilota, un Torneig Internacional
de Waterpolo, com també diversos
programes de caire més culturals.
En els 22.000 m2 d’instal·lacions es
poden fer moltes i variades coses,
d’aquí que aquest club tant estigui
obert als esportistes que els agrada
tancar-se en una sala o gimnàs, com
als que s'estimen més sortir a córrer
per la platja o fer metres a la piscina
o al mar.
En el club, s'hi poden destacar activi-
tats com el pàdel, el ioga, el pilates,
l’atletisme, el rugbi, la petanca, el
triatló, el karate, el waterpolo, la na-
tació i d’altres que acostaran l'espor-
tista al mar i la platja de Barcelona,
l'introduiran al món de la vela nave-
gant amb el windsurf, fent regates
amb patí català i volant amb el fly-
surf.

Més informació:
CN Barcelona
Pg. Joan de Borbó, 93
Tel. 93 221 46 00
web www.cnb.es

El Club Natació

Barcelona té un any

atapeït d’actes i celebra-

cions, ja que el 2007

“només” celebrarà els

100 anys de vida al servei

del ciutadà i de l'esport

Natació, waterpolo,
vela, pàdel, triatló,
takatà i moltes més
activitats esportives

Les instal·lacions del club ocupen 22.000 m2.

La fórmula del CN Barcelona:
Salut és igual a Esports més Amics!

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 Visió

El portal, que aposta pels vídeos a Internet,
permet veure els projectes més innovadors
de la ciutat en l'àmbit de la cultura, el dis-
seny o la tecnologia. A més, posa a disposició
dels internautes recursos audiovisuals de la
ciutat. Aquests usuaris d'Internet també
poden penjar els seus audiovisuals al web.
Els vídeos de Barcelona Visió, a més, es
poden baixar a l'Ipod, la PSP o el mòbil 3G.
www.bvisio.com

Scanner.Bcn

La guia urbana Scanner.Bcn, on es pot inda-
gar sobre les activitats culturals alternatives
que tenen lloc a Barcelona, incorpora la pri-
mera ràdio per Internet dedicada les 24
hores del dia de manera íntegra a la música
composta pels grups i artistes de l'escena
barcelonina. A més d'aquesta plataforma de
difusió internacional dels grups emergents
de la ciutat, Scanner.Bcn inclou una agenda
especialitzada en cultura urbana, com també
recomanacions d'oci fetes per personatges
emblemàtics de l'àmbit alternatiu.
www.bcn.cat/scannerbcn

w

per MANEL
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Per què va triar Barcelona per
viure-hi?
Por casualidad. En París había conoci-
do a Peret –el diseñador–, que ha sido
mi pareja y ahora es mi amigo y socio.
Un día de febrero vinimos a Barcelo-
na a saludar a sus padres y entonces
descubrí una Rambla soleada, todo lo
contrario de París, que tenía los días
grises y fríos. Así que pensé “me que-
do”, y en 1977 me vine a vivir. Ade-
más, en París me sentía extranjera, en
cambio aquí era como estar en casa.
Com a fotògrafa, què li va atrau-
re de la ciutat?
Durante el primer año, me paseé por
todas las calles, fotografiando todas
las tiendas curiosas e interesantes
que había y que ya han desaparecido.
Después empecé a colaborar en la re-
vista Bazar de ediciones Zeta.
Va ser difícil obrir-se camí?
No, en aquellos momentos, con el ini-
cio de la democracia en España, hubo
una gran eclosión de revistas, y edi-

ciones Zeta empezó a crecer en revis-
tas y proyectos.
I després?
Comencé a trabajar en publicidad, co-
laboré cinco años en la revista Mujer,
de La Vanguardia, y después han pasa-
do tantas cosas que...
Amb tantes coses, deu haver co-
negut molta gent, oi?
Sí, por ejemplo en los Juegos Olímpi-
cos de 1992, me encargaron los retra-
tos de todas las personalidades no de-
portistas, colaboradoras en las
ceremonias, un trabajo muy intere-
sante y gratificante.
I aquesta foto que té aquí del
rei?
Sí, también es la foto que le hice en
1992.
On?
En su casita, el palacio de la Zarzuela.
Va ser difícil fotografiar el rei?
No, colaboró muchísimo y para mí
fue un personaje más.
Què li agrada fotografiar?
Me gusta todo, pero ahora que he ter-
minado de hacer las fotos del libro El
Otro he descubierto el placer de hacer
fotografías en las calles.
D’on ve la idea de fer un llibre de

fotos del Raval?
En el fondo es porque vivo aquí.
Cuando vine a vivir me di cuenta que
el barrio estaba cambiando. Cada día
me cruzaba por las calles con perso-
nas de diferentes países, así que plas-
mé toda esta diversidad cultural y ét-
nica en un calendario, que se llamó

“El Otro”, refiriéndose a la otra perso-
na. Al llevar a imprimir el calendario
a Nueva Era, les gustaron mucho los
retratos y, después de un comentario
de que sería bueno hacer todo el Ra-
val, me propusieron hacer el libro.
I els personatges i els llocs?
Todo está relacionado con mi vivencia
diaria; por ejemplo, desde mi llegada
al barrio he ido a comprar a una polle-
ría cuya dueña unos años después
vendió a una pareja de la India, ahora

para el libro fotografíé a la señora y a
la pareja india y he puesto los retratos
uno al lado del otro.
Per què hi predomina l’obscuri-
tat, al seu llibre?
Escogí la noche porque no quería per-
sonas en las fotos. Busco un paisaje
vacío, así como también la luz mágica
de la noche y de la madrugada. No
soy una captadora de imágenes, las
construyo, incluso los lugares.
Difícil...
Es un proceso. Por ejemplo, había un
bar que frecuentaba mucho y al que
quería fotografiar. Primero, con una
pequeña cámara digital hice todo tipo
de pruebas hasta que localicé el ángu-
lo y tomé la foto cuando el bar estaba
cerrado. El resultado fue la imagen de
un bar austero, que le da un parecido
a un bar del este. Además, sin saber-
lo, la fotografía se convirtió en un tes-
timonio, pues unas semanas después
el bar cerró sus puertas.
A qui va dirigit el seu llibre?
El libro, que ha gustado mucho en su
presentación, no está a la venta en las
grandes superficies, sino que hay que
buscarlo en librerías muy especializa-
das en libros de fotografía.

E N T R E V I S T A María Espeus, fotògrafa i autora del llibre El Otro

María Espeus al pati de casa seva.

Nascuda a Suècia, María Espeus va arribar a

Barcelona en plena transició democràtica, un

moment efervescent en llibertats i que l’arrelaren

a la ciutat. Ara, com a veïna del Raval, presenta en

un llibre la seva particular visió del barri

“En un calendario, que 
se llamó “El Otro”, plasmé

toda esta diversidad 
cultural y étnica”

“No soy una
captadora de imágenes,
las construyo, incluso
los lugares”

Josep Maria
Contel


