
L’antiga Ciutat Vella és innovado-
ra en les seves idees. Com a la res-
ta de la ciutat, els veïns estan con-
vocats a participar en l’elaboració
del Programa d’Actuació Munici-
pal (PAD) aportant les seves ne-
cessitats i propostes. A més, ja en
la primera reunió informativa
oberta, celebrada al centre cívic
Barceloneta per explicar les línies
generals del document i com im-
plicar-se en la seva millora, la regi-
dora va convidar els assistents a
aportar idees per ampliar els ca-
nals de participació en el procés.
Van sorgir propostes com crear un
blog o un telèfon específic. Les
reunions territorials amb els veïns
i les sectorials amb les entitats se
succeiran fins al mes de novembre.

El Districte convida 
els veïns a participar

El Districte dóna prioritat als
temes més propers a la gent

Sessió informativa per explicar el PAD a la Barceloneta.

HABITATGE 

Serà un dels principals
eixos d’actuació en
totes les seves vessants

EQUIPAMENTS

Es potenciaran els
centres cívics com a
referents dels barris

PARTICIPACIÓ 

Es potenciaran les
audiències públiques
com a espai de debat 

Pàg. 3

Pàg. 5

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Albert Garriga
Secretari de la Junta de
l’Associació Amics del Liceu

“L’òpera agrada a 
tothom i pot interessar
tant pel l’argument
com per la música”

P R O J E C T E S Pàg. 4

La reforma de la
Barceloneta serà
una prioritat

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Beques per  
incentivar les 
activitats esportives 
a Ciutat Vella

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Bústies per opinar
sobre els programes 
d’actuació

E N T I TAT S Pàg. 6

Primera Fira 
del Treball 
El 19 d’octubre 
a l’avinguda Cambó
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ATENCIÓ AL CIUTADÀ

Oficina d’atenció al ciutadà (OAC) 
Ramelleres, 17.
Telèfon d’informació 010 
(0,39 ¤ + IVA d’establiment de trucada, més 0,05
cèntims + IVA per minut tarifat per segon)
Telèfon del Civisme 900 226 226
Síndica de Greuges de Barcelona 93 413 29 00
Ronda Sant Pau, 43-45, 3r.

CENTRES CÍVICS I CULTURALS

Centre cívic de la Barceloneta 93 221 32 41
Conreria, 1-9.
Centre cívic Convent 93 310 37 32
de Sant Agustí
Comerç, 36.
Centre cívic Pati Llimona 93 268 47 00
Regomir, 3.
Centre cívic Drassanes 93 441 22 80
Nou de la Rambla, 43.
Centre Erasme de Janer 93256 32 00
Erasme de Janer, 8

BIBLIOTEQUES

Biblioteca popular 93 268 01 07
Francesca Bonnemaison
Sant Pere més Baix, 7.
Biblioteca popular 93 302 53 48
Sant Pau i Santa Creu
Hospital, 56.
Biblioteca popular 93 225 35 74
Barceloneta La Fraternitat
Comte Santa Clara, 8-10.
Sala de lectura infantil
Àngel Baixeras
Salvador Aulet, 1.

SERVEIS SOCIALS

Centre serveis socials 93 221 79 45
Barceloneta
Conreria, 1-9.
Centre serveis socials 93 310 39 00
Casc Antic
Pl. de l’Acadèmia, 1.
Centre serveis socials Gòtic 93 319 01 64
Correu Vell, 5.
Centre serveis socials 93 443 17 54
Raval Sud
Nou de la Rambla, 45.
Centre serveis socials 93 442 54 05
Raval Nord
Erasme Janer, 8.
Centre de dia materno- 93 441 58 42
infantil Casa de la Font
Om, 3.

GENT GRAN

Casal de gent gran Mediterrània 93 221 79 45
Conreria, 1-9.
Casal de gent Comerç 93 319 63 34
Comerç, 52.
Casal de gent gran Pati Llimona 93 319 01 64
Correu Vell, 5.
Casal Josep Tarradellas 93 441 69 05
Pl. Caramelles, 3, baixos.
Casal de gent gran Josep Trueta 93 329 86 02
Sant Pacià, 9.

ALTRES SERVEIS

Of. d’habitatge i rehabilitació 93 343 56 40
Pintor Fortuny, 17-19.
Foment Ciutat Vella 93 343 54 55
Pintor Fortuny, 17-19.
Arxiu municipal de Districte 93 443 22 65
Àngels, s/n.

SEGURETAT

U.T. Guàrdia Urbana Ciutat Vella 93 344 13 00
La Rambla, 43.
Comissaria Mossos d’Esquadra
Nou de la Rambla, 76-80.
Emergències Guàrdia Urbana 092
Emergències Mossos d’Esquadra 088

SERVEIS URGENTS

Telèfon únic d’emergències 112
Urgències sanitàries 061
Cos Nacional de Policia 091
Bombers 080

SALUT

CAP Barceloneta 93 221 37 83
Passeig Marítim, 25.
CAP Casc Antic 93 310 14 21
Rec Comtal, 24.
CAP Gòtic 93 343 61 40
Ptge. de la Pau, 1.
CAP Doctor Lluís Sayé 93 301 25 32 
Torres i Amat, 8.
CAP Drassanes 93 329 44 95
Av. Drassanes, 17-21.
Dispensari Perecamps (24 h) 93 441 06 00
Av. Drassanes, 13-15.
Hospital del Mar 93 248 30 00
Pg. Marítim, 25-29.

FARMÀCIES

www.farmaciesdeguardia.com

CIUTAT VELLA2 Octubre 2007

I N F O Ú T I Lt L ’A G E N D AW

1, 15, 29 d’octubre, 12 i 26 de novembre 
i 10 de desembre
Escriu el teu viatge
A les 19 h. Bib. Francesca Bonnemaison (St Pere més Baix, 7)
Taller de tècniques per immortalitzar les experiències
d’un viatge en relats. Cal inscripció prèvia.

Divendres 19 i dissabte 20 d’octubre
I Concurs de curts de por del Raval
Consultar horari. C. cívic Drassanes (Nou de la Rambla, 43)
Més informació a: www.ccdrassanes.tk.

Dissabte 20 d’octubre
Itinerari Visions de la Ribera
De 10 a 14 h. Sortida: CCCB (Montalegre, 5) 
Una mirada crítica als nous reptes que la ciutat ha d’assu-
mir. Entrades a la taquilla del CCCB.

22, 23 i 24 d’octubre 
Jornada Internacional sobre violència
de gènere
Consultar horari. Pati del Pati Llimona (Regomir, 3)
Organitza Entrepobles i l’Acord Ciutadà per una Barce-
lona Lliure de Violència vers les Dones. Per a més in-
formació: 93 413 27 15.

Del 23 al 28 d’octubre 
Tràfic 07
C. de Cultura Contemporània de Barcelona (Montalegre, 5) 
Setmana de tallers de fotografia documental, projec-
cions audiovisuals, debats, etc.

Divendres 26 i dissabte 27 d’octubre
III Mostra de curtmetratges gore
Consultar horari. C. cívic Drassanes (Nou de la Rambla, 43)
Films gore italians independents. Lliurament de premis
del 1r Concurs de curts de por del Raval. 

Dijous 5 i 25 d’octubre
Contes emergents
A les 20.45 h. Pati Llimona (Regomir, 3)
Espai de narradors, obert a tothom per explicar contes.

Dijous 18 d’octubre 
Com voldria ser
A les 21.30 h. Centre cívic Barceloneta (Conreria, 1-9) 
Dansa contemporània sobre el desig d’aconseguir i
mantenir la bellesa. Companyia Tragantdansa. Idea i
direcció: Olga Tragant.

Del 6 al 28 d’octubre
Niños de Burkina Faso
Centre cívic Drassanes (Nou de la Rambla, 43)
Exposició fotogràfica organitzada per l’ONG Bibirafrica.

Fins a l’11 d’octubre 
Barceloneta Residents
Centre cívic Barceloneta (Conreria, 1-9)
IV exposició d’artistes residents i amb vinculació espe-
cial amb el barri. 

Del 16 d’octubre a l’11 de novembre
World Press Photo
C. de Cultura Contemporània de Barcelona (Montalegre, 5) 
La principal mostra itinerant de fotoperiodisme, en la
qual enguany han participat 4.460 fotògrafs presen-
tant els fets més rellevants de 2006.

Fins al gener de 2008
Orígens
Museu de Ciències Naturals (Parc de la Ciutadella)
Una exposició formada per quatre àmbits: Univers, Terra,
Vida i Humanitat. Una descoberta dels nostres orígens
cosmològics.

Dimecres 10 d’octubre
En zoo d’en Pitus
A les 18 h. Bib. Barceloneta (Comte Santa Clara, 8)
Narració d’un conte tradicional infantil.

Dijous 25 d’octubre
Els ocells de madó Fàtima
A les 18 h. Bib. Francesca Bonnemaison (St. Pere més Baix, 7)
Conte de petit format. A partir de tres anys.

Divendres 26 i dissabte 27 d’octubre
Cinema al pati
A les 17.30 h. Pati Llimona (Regomir, 3)
Projecció d’una pel·lícula infantil encara per determinar.

Dijous 1 de novembre
Castanyada infantil
A les 17.30 h. Plaça Nova
Castanyada popular amb un grup d’animació infantil.

Dijous 8 de novembre
La sorprenent ciència de tot plegat
A les 18 h. Bib. Sant Pau-Santa Creu (Hospital, 56)
Cicle Enreda’t amb l’acció.
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Pilar Fernández

Ciutat Vella ha experimen-
tat els darrers anys un

procés de rehabilitació que
l’ha transformat i l’ha con-
vertit en un districte compa-
rable amb qualsevol altre de
la ciutat per viure-hi. Aquest

procés ha estat possible grà-
cies a la implicació de tot el
teixit associatiu, però també
del veïnat individualment,
dels comerciants i d’altres
institucions. 
Ara per ara, encara que s’han
identificat els principals reptes

i es té una idea clara de cap a
on es vol anar en el futur, el
Districte compta amb la col·la-
boració dels ciutadans per sa-
ber, entre altres coses, cap a
on ha d’evolucionar Ciutat Ve-
lla. Així, a falta de les modifi-
cacions i afegits que es puguin
fer al llarg de procés de partici-
pació, el Programa d’Actuació
2008-2011 centrarà les seves
actuacions en quatre eixos.
El primer és l’entorn imme-
diat, que és el que està rela-
cionat amb l’habitatge, les co-
munitats de veïns i  la
rehabilitació d’edificis, és a
dir, tot el que passa a l’inte-
rior dels edificis d’habitatges.
En aquest sentit, cal destacar
la proposta de crear la figura
del mediador d’escales. Tam-

bé s’hi inclouen assumptes
relacionats amb el comerç, ja
que es considera que és una
font de cohesió social per al
districte. 
El segon gran eix de treball, el
de l’entorn proper, se centra
en totes aquelles actuacions
adreçades als espais de rela-
cions socials, com ara els car-
rers, les places o els equipa-
ments. Aquí es vol recuperar
els espais públics per a ús
de tots els veïns com a espais
de reunió i de jocs. També es
vol potenciar els equipa-
ments, sobretot els centres cí-
vics, com a referent de la vida
dels barris. Seguint aquesta
via i a fi d’apropar l’Ajunta-
ment als veïns, la regidora i el
seu equip directiu tindran un
cop al mes despatx a cada un
dels centres cívics. 
La participació comunitària
és el tercer objectiu prioritari.

Per millorar la col·laboració
entre l’Administració i la ciu-
tadania, es pretén potenciar
les audiències públiques com
a espais de debat i d’aportació
d’idees del conjunt de la ciu-
tadania.

Finalment hi ha la projecció
de la imatge de Ciutat Vella.
S’aspira a fer que es conegui
des del seu funcionament
més quotidià, és a dir, qui hi
viu, qui hi treballa, què fan.
Es vol donar veu als actors
del districte (veïns, comer-
ciants i entitats) perquè el
protagonisme i la responssa-
bilitat del que passa a Ciutat
Vella sigui compartit.
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L’habitatge és un dels principals eixos d’actuació.

La gestió municipal en els

propers quatre anys se centrarà,

segons es preveu en el Programa

d’Actuació del Districte (PAD), en

l’entorn immediat, l’entorn pro-

per, la participació comunitària i

la projecció de Ciutat Vella cap a

la resta de la ciutat

La regidora durà
el seu despatx a
cada centre cívic
un cop al mes 

L’objectiu del Districte és millorar
l’entorn més immediat dels veïns 

C IU TA DA N S OPINE N

Josefa Pérez
Jubilada

Jo donaria prioritat a
la neteja, tot i que ara
n’hi ha molt més que
abans. També és
important la seguretat
del barri i la regularit-
zació en els pisos de llo-
guer de turisme.

Joan Cardona
Tècnic de cinema

Trobo que s’hauria
d’augmentar la neteja i
la seguretat del barri,
sobretot en els carrers
estrets, i igual que es
va fer amb els gossos,
s’hauria de fer el
mateix amb les
persones.

David Arzeno
Estudiant

Creo que es importante
la limpieza y la manera
como se recoge la basu-
ra. Aquí aún no se reci-
cla. Nosotros lo hace-
mos, pero tenemos que
caminar un buen rato.

Laia Arnal
Gestió de la recerca

Crec que l’habitatge és
molt important, sobre-
tot per a la gent jove.
Aquí els pisos de com-
pra són caríssims, i de
lloguer no n’hi ha.

Tatiana Hardy
Estudiant

Principalmente, organi-
zar la limpieza: no hay
contenedores y tienes
que dejar la bolsa a la
puerta. Este es uno de
los mayores problemas.

Fernando Zuriguel
Comercial

La seguretat és molt
important, i també l’as-
sumpte dels lloguers
turístics, perquè, tal
com està ara, no podem
fer barri i no coneixes
els teus veïns. També
necessitem més zones
verdes.

El Dictricte de Ciutat Vella està preparant el Programa d’Actuació dels propers quatre anys. Vostè què faria? A què donaria prioritat?
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P R O J E C T E S

P. F.

El Districte de Ciutat
Vella té la intenció de

presentar el Projecte d’In-
tervenció Integral de la
Barceloneta a la Llei de
barris de l’any 2008. Si fi-
nalment el barri mariner
obté les subvencions de la
General itat ,  es  podran
portar a terme totes les in-
tervencions previstes, com
ara la instal·lació de la re-
collida pneumàtica d’es-
combraries i les millores
en equipaments, espais
públics i en la connexió del
barri amb la resta de la
ciutat. En aquest punt des-
taca la connexió, via marí-
tima, entre el Port Vell i el
Port de Pescadors.
El projecte d’intervenció

també preveu l’elaboració
d’un catàleg de Patrimoni i
donar impuls al Pla de Mi-
llora de l’Habitatge. 
Un altre projecte prioritari
en el futur immediat de
Ciutat Vella és l’augment i
la millora de la participa-

ció dels ciutadans en els
assumptes del seu Distric-
te. Amb aquest objectiu,
les audiències públiques es
faran de forma itinerant
pels barris, i s’incremen-
tarà la difusió de les seves

convocatòries, les quals
inclouran a l’ordre del dia
punts d’interès i debat per
als diferents territoris. Es
pretén així diversificar i
arribar a un nombre més
alt d’assistents. Els cen-
tres cívics esdevindran es-
cenaris privilegiats d ’a-
questa estratèg ia de
potenciació de la partici-
pació. Un cop al mes es
convertiran en el despatx
des d’on la regidora, Itziar
González, i membres del
seu equip atendran els
veïns que vulguin exposar
comentar is  o sug ger i-
ments sobre el seu barri. 
El Programa d’Actuació del
Districte (PAD) 2008-2011
també proposa l’obertura
d’una biblioteca i la refor-
ma i la integració del Port
Vell com a espai de lleure
del barri gòtic, la posada
en marxa d’un nou centre
cultural i la remodelació de
la plaça de la Gardunya.

Imatge aèria del barri de la Barceloneta.

Es preveu millorar
la connexió de
la Barceloneta
amb la ciutat via 
marítima

La presó d’Amàlia

J. M. Contel

La rehabilitació de la Barceloneta i 

l’ampliació de les vies de participació de

la ciutadania seran les protagonistes

dels propers anys

La reforma de la Barceloneta
serà una prioritat

ÀLB UM HI S TÒR IC

Moment de l’enderrocament de la vella presó d’Amàlia.
(Foto: Arxiu JMC)

L’espai delimitat pels carrers Reina Amàlia i Lleialtat, que
avui ocupa la plaça de Josep Maria Folch i Torres, va acollir
fins a l’any 1936 l’edifici de les Cárceles nacionales. L’edifici
era l’antic convent de Sant Sever i Sant Carles Borromeo,
conegut popularment com el seminari. L’any 1832 s’inicia-
ren unes obres, però quan eren a punt d’acabar-se es va de-
cretar la desamortització d’edificis religiosos. Aquest mo-
ment va ser aprofitat per l’Ajuntament per demanar al
Govern que aquest convent fos convertit en presó pública.
Acabades les obres d’adequació, el 1838 fou inaugurat com
a nova presó. El 1839 hi foren traslladats els presos que es
trobaven a les antigues presons situades a la baixada de la
Presó (actual carrer de la Llibreteria). Des del seu inici fins al
1904, any en què va entrar en funcionament la presó Mo-
del, l’edifici va acollir homes, dones i nens. Incloïa el pati
dels Corders, espai on el botxí executava les sentències de
mort públiques.
Amb el trasllat dels homes, la presó va quedar reservada a
les dones. Després de l’aixecament militar de 1936, les auto-
ritats republicanes van atendre les veus que demanaven la
desaparició d'aquell edifici i en decidiren l'enderrocament.
Les internes van ser traslladades al nou Correccional Gene-
ral de Dones, a les Corts, instal·lat en un col·legi de monges
a tocar la Diagonal.
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
El Ministeri de Cultura entra al MACBA 
El 2008, el Ministeri de Cultura entrarà en els òrgans
de govern del Museu d’Art Contemporani de Barcelo-
na (MACBA). El Ministeri garanteix una aportació
d’un milió d’euros anual que ajudarà a potenciar el
paper del MACBA com a equipament de referència
internacional de l’art contemporani. 

II Setmana de Mèxic
Del 12 al 16 de setembre, Barcelona es va omplir dels
colors de la bandera mexicana amb la II Setmana de
Mèxic. Durant aquests dies, es va celebrar el III Festi-
val Internacional de Mariachis i la Fira Mexicana, i es
van programar actuacions d’artistes internacionals,
balls folklòrics, tallers i projeccions de cinema. La
Rambla va ser l’escenari de la desfilada de mariachis i
la plaça Reial, de la clausura. 

Festa Major de Ribera 
Com el barri que l’acull, la festa de Ribera, que es va
celebrar entre els dies 13 i 16 de setembre, ha tornat
a demostrar la seva originalitat amb el seu programa
d’activitats. Els participants van poder gaudir durant
tot un dia d’un saló de te a l’aire lliure amb música, al
carrer de la Cirera. La gent gran va tenir el seu propi
vermut amb animació a la plaça de les Olles, i al pas-
seig del Born no va faltar el tradicional concert de Ri-
bermúsica. 

Web sobre insuficiència cardíaca 
La Unitat d’Insuficiència Cardíaca de l’Hospital del
Mar impulsa un programa nou assistencial que in-
clou la creació d’un web, www.hospitaldelmar.cat/in-
suficiencia-cardiac, que té per objectiu millorar la
qualitat de vida dels malalts amb l’increment de la
comunicació i la informació. Amb aquest web de
caràcter didàctic i formatiu es pot accedir a materials
que ajuden a modificar hàbits nocius i a introduir-ne
de saludables. 

P.F.

El passat 13 de setembre
es va iniciar formalment

el procés de participació que
ha de servir per incloure al
Programa d’Actuació del Dis-
tricte (PAD) les propostes
que aportin els veïns. Al cen-
tre cívic Barceloneta es va ce-
lebrar la primera de les qua-
tre reunions informatives
convocades a cada un dels
barris, no només per convi-
dar els ciutadans a formar
part d’aquesta eina que ha de

guiar Ciutat Vella durant els
propers quatre anys, sinó
tambe per presentar l’organi-
grama del Districte i el nou
equip directiu.
La reunió no va ser únicament
informativa sobre que és el
Programa d’Actuació i com par-
ticipar en la seva elaboració,
sinó que es va demanar, ja d’en-
trada, l’aportació de la ciutada-
nia per ampliar els canals de co-

municació establerts per fer
arribar a l’Administració les se-
ves propostes per millorar el fu-
tur immediat de Ciutat Vella. A
part de les intervencions d’al-
gunes persones que van aprofi-
tar l’oportunitat de parlar da-
vant de l’equip directiu del
Districte per presentar queixes
particulars, va haver-hi algunes
aportacions, com ara la d’una
jove que proposava crear un
blog o la d’una dona gran que
demanava que es pogués parti-
cipar també per telèfon, com a
alternativa per a la gent que no
usa Internet ni es pot traslladar
a dipositar la butlleta que es
posa a disposició dels ciutadans
perquè facin arribar les seves
opinions al Districte. 
Els canals previstos per infor-
mar els ciutadans i rebre les se-
ves aportacions directes són les
reunions territorials, les quals
se celebraran als centres cívics, i
les reunions sectorials, dirigi-
des a les entitats. El procés par-
ticipatiu finalitzarà durant el
mes de novembre, moment en
què es recolliran i s’analitzaran
les dades. Es preveu que el PAD
sigui aprovat pel plenari a prin-
cipi de desembre. 

El Districte demana idees per
ampliar la participació

El nou oratori musulmà del Raval obre les portes a tots els veïns
Redacció

El passat 7 de setembre
es va inaugurar al carrer

Erasme de Janer  un nou
oratori musulmà del Centre
Cultural-Islàmic Camí de la
Pau, fundat el 1997 per un
grup de catalans d ’origen
pakistanès. El seu objectiu
és ser un punt d’oració i de
trobada dels musulmans del
barri i, d’altra banda, servir
com a espai d’integració i di-
vulgació de la cultura i la re-
ligió musulmanes; un centre

obert a tothom els 365 dies
de l’any, com explica el seu
secretari, Mohamed Iqbal:
“Volem que els veïns ens co-
neguin de veritat; alguns te-
nen por per desconeixença”.
Per  contr ibuir  a  canviar
aquesta actitud, la mesquita
ha fet cinc dies de portes
obertes en què els ciutadans
han pogut dialogar, presen-
ciar les oracions i tastar pro-
ductes culinaris típics del
Pròxim Orient. En aquest
sentit, també en els últims

anys la fundació ha organit-
zat periòdicament pregàries
interreligioses cristianomu-
sulmanes, taules rodones i
festes interculturals, entre
altres activitats. “Això ajuda
a trencar una mica els es-
quemes i els prejudicis de
molta gent”, afirma en Jo-
sep Maria, un veí del barri.
El nou local, un antic forn
reformat per la mateixa fun-
dació, arriba després d’un
acord amb la Generalitat i
l’Ajuntament.

Un moment d’oració durant les jornades de portes obertes.

El Districte de 

Ciutat Vella ha 

iniciat el procés de

participació per

elaborar el Programa

d’Actuació. Demana

als veïns idees per

ampliar els canals 

de comunicació 

La regidora, Itziar González, durant la primera reunió sobre el PAD.

C O M  PA R T I C I PA R - H IA
• Per Internet: www.bcn.cat/pam o www.bcn.cat/blogpam

•  Per correu electrònic: ciutatvella@bcn.cat

• Per telèfon: 900 226 226.

• Amb SMS: 7010 + PAD + CV + missatge (cost 0,15 ¤).

• Per correu postal, al Departament de Comunicació i

Qualitat, c. Ramalleres, 17, 08001 Barcelona

•  Mitjançant les bústies que es poden trobar als equipa-

ments municipals.

•  Assistint a les reunions convocades a:

- Centre cívic Barceloneta. Conreria, 1

(11 d’octubre, a les 19 h).

- Centre cívic Pati Llimona. Regomir, 3

(18 d’octubre, a les 19 h).

- Centre cívic Drassanes. Nou de la Rambla, 43

(25 d’octubre, a les 19 h).

- Centre cívic Convent Sant Agustí. Plaça Acadèmia, 1

(30 d’octubre, a les 19 h).

Més informació: pàgina 6.
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Aquest mes d’octubre, l’Herbolari Llansà ce-
lebra el seu centenari i també el celebren

els seus armaris i calaixos. Va ser el 1907 quan
el farmacèutic Ricard Llansà va obrir l’establi-
ment, el qual encara avui conserva el mobiliari,
la balança de platets –de les que no s’espatllen–
i els flascons originals. També es mantenen les
fórmules creades pel fundador, que avui ofereix
la seva néta, la M. Francesca Ubach Llansà. Són
fórmules de cinc o sis herbes que van estupen-
dament; n’hi ha per al fetge, per a la circulació,

la diabetis, els nervis... Algunes es venen tot
l’any, comenta la M. Francesca, sobretot les que
són per als constipats –per culpa de l’aire condi-
cionat–, i les que combaten l’estrès a què ens
aboca el ritme de vida actual. L’herbolari ha tin-
gut visitants il·lustres, com Roger Waters, exvo-
calista de Pink Floyd, o l’exjugador de l’NBA
Magic Johnson.

C. Elisabets, 18
Telèfon: 93 317 09 90

E L  T A U L E L L

Cent anys oferint els millors remeis de la natura

L’establiment conserva el mobiliari de quan es va obrir.

Joan Anton Font

E N T I T A T S

Ciutat Vella acull la primera 
Fira del Treball el 19 d’octubre

S E R V E I  P Ú B L I C

Redacció

A banda de la possibilitat de trucar al telèfon del ci-
visme (900 226 226), d’enviar correus electrònics al
web del Districte o de l’Ajuntament i missatges de text
amb mòbil, els ciutadans poden utilitzar mitjans més
tradicionals per fer arribar les seves opinions sobre els
programes d’actuació, com és l’ús de les butlletes im-
preses per l’Ajuntament amb aquesta finalitat, tant les
que pregunten sobre els programes del Districte com
les que ho fan sobre el Programa d’Actuació de la ciu-
tat en el seu conjunt. Aquestes butlletes es poden en-
viar per correu postal o dipositar-les a les urnes col·lo-
cades en punts estratègics del districte. 
A Ciutat Vella, les urnes per al procés de participació
estan situades als punts següents:

Oficines d’Atenció al Ciutadà
• Ramelleres, 17
• Plaça de Sant Miquel, 4

Biblioteques
• Barceloneta-La Fraternitat (Comte de Santa Clara, 8-10)
• Francesca Bonnemaison (Sant Pere més Baix, 7)
• Sant Pau – Santa Creu (Hospital, 56)

Centres cívics
• Barceloneta (Conreria, 1-9)
• Convent de Sant Agustí (Comerç, 36)
• Drassanes (Nou de la Rambla, 43)
• Pati Llimona (Regomir, 3)

Mercats municipals
• Barceloneta (plaça Font, 1)
• Boqueria (La Rambla, 89 bis)
• Santa Caterina (Francesc Cambó, 16)

Sales, casals de gent gran, centres de serveis socials i ins-
talacions esportives

En aquests mateixos llocs es pot recollir el fullet explica-
tiu i la butlleta per participar en l’elaboració del Progra-
ma d’Actuació del Districte.

Bústies per opinar sobre
els programes d’actuació

Daniel Romaní

No és fàcil trobar feina. I
encara menys trobar la

feina que s’adequa als estudis
realitzats i a les inquietuds
que cadascú té. Per apropar
els qui cerquen feina i els qui
necessiten treballadors tindrà
lloc, el divendres 19 d’octu-
bre, de les 10 a les 18 hores, a
l’avinguda Francesc Cambó
–davant del mercat de Santa
Caterina–, la primera Fira del
Treball de Ciutat Vella. Serà
un espai de trobada dels prin-
cipals actors del mercat labo-
ral: empreses, entitats, orga-
nismes públics i ciutadans
que busquen una feina o una
formació que els permeti mi-
llorar la seva situació profes-
sional. 

Entre els més de trenta exposi-
tors de la fira hi haurà empre-
ses, entitats dedicades a la in-
serció laboral, com el programa
Incorpora de l'Obra Social “La
Caixa”, les entitats de la xarxa
laboral del Casc Antic i del Ra-
val, a més de Barcelona Activa i
l’Ajuntament de Barcelona

(Districte de Ciutat Vella). En-
tre els actes programats cal
destacar una xerrada sobre as-
sessorament jurídic per a con-
tractació de persones estrange-
res i una taula rodona sobre el

circuit de la inserció laboral (en
la qual es parlarà sobre respon-
sabilitat social corporativa, au-
toocupació, anàlisi de la reali-
tat, les empreses i el mercat de
treball, i el comerç i l’hosteleria
al districte). Aquesta fira és or-
ganitzada per la Fundació
Comtal, la qual treballa, des de
fa tretze anys, conjuntament
amb entitats del barri del Casc
Antic i amb Barcelona Activa,
en diverses iniciatives a favor
de la inserció laboral. L’objectiu
de la Fundació Comtal és que
la fira tingui continuïtat i pu-
gui celebrar-se cada dos anys.

Més informació:
Primera Fira del Treball
19 d’octubre, de 10 a 18 h
Av. Francesc Cambó
Organitza: 
Fundació Comtal
La programació detallada de
la fira es troba a:
www.comtal.org.

El 19 d’octubre vinent, l’avinguda Francesc

Cambó (davant del mercat de Santa Caterina)

acull la primera Fira del Treball de Ciutat Vella

La fira serà un espai
de trobada dels 
principals actors del
mercat laboral
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P O L I E S P O R T I U

Pere S. Paredes

El Pla per a l’Acollida i Integració
de les Persones Immigrades és

un programa específic del Districte
de Ciutat Vella, una de les zones de
Barcelona on hi ha el volum més alt
d’immigració.
Aquest projecte, amb una duració
del gener del 2006 fins al desembre
del 2008, significarà una gran injec-
ció de recursos econòmics per
pal·liar certs tipus de mancances en
assumptes relacionats amb la po-
blació immigrada.
El districte de Ciutat Vella va pro-
moure al principi de 2006 una reu-
nió, feta al Centre de Cultura Con-
temporània de Barcelona (CCCB), a
la qual van ser invitada una àmplia
representació d'entitats d’aquest
districte barceloní, per rebre les
propostes de projectes per demanar
les beques.

Aquestes propostes van ser estu-
diades, redactades i dotades sota
cinc paràmetres o línies de treball:
la primera era la línia d'acollida; la
segona, la de promoció econòmica,
habitatge i situació laboral; la terce-
ra, la de  participació, convivència i
prevenció de conflictes; la quarta,
la de salut publica i serveis socials,
i, finalment, la línia de cultura, edu-
cació i lleure.
Aquesta última línia rep una ajuda
aproximada de 28.000 euros, amb
la finalitat de promocionar i desen-

volupar diferents activitats esporti-
ves.
Després de saber quines entitats i
col·legis podien acollir-se a aquest
tipus d’ajuda a l’esport, es va fer el
repartiment d’aquella quantitat se-
gons la fórmula de dividir-la pel
nombre total de nens inscrits de to-
tes les entitats. D’aquesta manera,
cada nen de cada entitat podria re-
bre la mateixa quantitat d’ajuda
econòmica.

Ara bé, són les mateixes entitats les
que s’encarreguen, amb un control
d’una auditoria, de la distribució d’a-
questes quantitats. Així n'hi haurà
que la destinarà  a comprar, per
exemple, botes de muntanya o pilo-
tes de bàsquet o altres materials i,
d'altres, a dedicar-les íntegrament i
específicament a cada jove.

Més d’una vintena 

d’entitats del districte

s’han acollit a aquesta

iniciativa del Pla per a

l’Acollida i Integració de

Persones Immigrades

Les ajudes poden servir
per ajudar a pagar des de
material esportiu fins a
excursions per als nens 

Joves fent esport.

Beques per incentivar les 
activitats esportives a Ciutat Vella

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

Coneix els parcs de la ciutat!

El web Aparca't es renova amb nous
reportatges sobre els parcs de la Ciuta-
della, Sant Martí, el Guinardó o el Jardí
de les Heures. Visiteu aquests parcs de
Barcelona i en podreu conèixer la histò-
ria i tots els secrets que amaguen. 
www.bcn.cat/aparcat/ca/aparcat.htm

Web de Bombers

Entre altres seccions,  el nou web de
Bombers de Barcelona inclou un apartat
d'actualitat com també consells de
Protecció Civil i Prevenció. A més, es pot
consultar Fahrenheit 451, la revista dels
Bombers de Barcelona, i veure fotos
històriques del cos.  
www.bcn.cat/bombers

w
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Realment l’òpera és per a tot-
hom?
Quan diem tothom, de debò pensem
en tothom, des de nois i noies fins a
gent gran. Per exemple, des de fa uns
anys, organitzem un taller al Casal
d’Infants del Raval, un centre ocupa-
cional per a joves, on van Amics del
Grup Jove per explicar, de tu a tu i en
un llenguatge molt planer, què és i
com es pot viure l’òpera o es maqui-
llen i vesteixen com en una posada en
escena de debò. L’últim dia s’assisteix
a una representació al Liceu, no no-
més per l’obra en si, sinó també per
poder viure l’ambient del teatre. Per a
gent gran, organitzem concerts en
llars i casals. Fins i tot hem portat
òpera a la presó.
Aquesta és la seva activitat prin-
cipal? 
La nostra activitat regular va dirigida
als socis. Organitzem conferències im-
partides per especialistes sobre les
òperes abans de l’estrena, trobades

amb alguns dels artistes de cada tem-
porada, taules rodones, simposis so-
bre compositors i viatges a altres llocs
del món per veure òperes. A més a
més, també muntem exposicions so-
bre l’òpera i publiquem un llibre al
principi de cada temporada sobre les
obres programades. És escrit per espe-
cialistes, hi col·laboren personalitats
de relleu i l’il·lustra un artista plàstic
de prestigi –aquest any comptem amb
el president Montilla i el pintor Guin-
joan. És la joia de l’associació i s’ha
convertit en un referent a Europa.
Com es financen?
Amb les quotes anuals dels 1.500 so-
cis que som ara, que són modestes.
Això ens permet organitzar les activi-
tats regulars, com ara les conferències
i les trobades amb artistes, a més de
contractar el personal d’administra-
ció. Per a la resta d’activitats, les ex-
traordinàries, comptem amb l’ajut del
sector privat, que fan aportacions en
projectes concrets.
Fins on arriba la seva capacitat
d’actuació?
És limitada perquè tenim pocs recur-
sos. Però un dels nostres objectius és
que la institució gran, el Liceu, acabi

portant a terme d’una manera gene-
ralitzada iniciatives que nosaltres no-
més podem suggerir tímidament.
Com va passar amb “El Liceu dels jo-
ves”. Amb l’oferta d'abonaments per a
estudiants amb un important des-
compte, vam posar al descobert una
necessitat. Quan el Liceu va aplicar el
descompte per a joves, vam passar a
fer altres accions.

Ja han complert vint anys en ac-
tiu, què caracteritza els Amics
del Liceu?
Som una associació independent,
sense ànim de lucre, formem part de
la societat civil catalana i tenim per
objectiu donar suport al teatre d’òpe-
ra de Barcelona. Aquesta entitat va
néixer amb la voluntat d’apropar l’ò-
pera als ciutadans, procurar que tot-
hom pugui tenir-hi accés i fer-la més

entenedora. Sobretot som persones
que estimem l’òpera i el teatre, per
això en som amics i li dediquem part
del nostre temps. Com és el cas d’un
grup de voluntaris que fan de guies a
les visites al Teatre del Liceu, tant les
de públic en general com les especia-
litzades. I no ho pot fer qualsevol,
perquè això requereix una certa for-
mació, conèixer alguns idiomes i tenir
altres coneixements tècnics.
Els compensa l’esforç?
Hi ha experiències difícils d’oblidar,
com el primer any al Casal d’Infants
del Raval. Va ser espectacular veure
que en un taller de reparació de mo-
tos tenien de música de fons la Marxa
triomfal d’Aïda. Això és emocionant
de veure.
I per al futur?
L’òpera agrada a tothom i pensem
que, amb les ganes i la creativitat de-
mostrades fins ara, tenim feina per a
molts anys. Més en concret, hi ha al-
guns projectes nous per als propers
cinc anys, però tot està per concretar.
Una de les coses que realment ens
agradaria fer és una gran exposició in-
ternacional sobre música amb la par-
ticipació de diverses institucions.

E N T R E V I S T A A l ber t  Gar r i ga ,  secre tar i  de  la  Junta  de  l ’A ssoc iac ió  Amics  de l  L iceu

Albert Garriga està convençut que tothom pot gaudir de l’òpera.

Els Amics del Liceu es van constituir ara fa vint

anys, quan d’òpera no se’n parlava gaire, per

donar suport a la música en general i a l’activitat

artística d’aquest teatre en particular

“A qui li agradi l’òpera,
nosaltres li podem 

oferim un complement
enriquidor”

“L’òpera agrada a 
tothom i pot interessar
tant pel l’argument 
com per la música”

Dolors
Roset


