
Jocs a la platja, una sardinada
popular, la travessia nedant del
port, la sortida del canó, la cer-
cavila de cors i bandes, els focs
artificials al costat del mar… La
Festa de la Barceloneta té per-
sonalitat pròpia, com el barri,
una essència marinera que im-
pregna la majoria dels actes fes-
tius.
Hi haurà tallers per a grans i pe-
tits, balls de saló i salsa, concerts
joves i de la Banda Municipal de
Barcelona, espectacles de dansa,
correfoc, passejades culturals pel
barri, una cursa popular, sardina-
da, una gimcana fotogràfica… i
molts actes més. Del 26 de se-
tembre a l’1 d’octubre, el cor de la
festa està a la Barceloneta.

Una Festa Major amb olor 
de sal i rom cremat

Ajuntament i veïnat estableixen
junts les prioritats d’actuació

La música també prendrà els carrers de la Barceloneta.

PARTICIPACIÓ

Obert el procés de
participació per a 
l’elaboració del pla

VOLUNTAT

Establir conjuntament
les prioritats d’actuació
municipal

PLURALITAT

El document serà el
resultat d’un treball
col·lectiu, en xarxa

Pàg. 3

Pàg. 5

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Tanja Grass
Presidenta de Drap Art

“L’art revalora 
estèticament els 
materials en desús”

E N T I TAT S Pàg. 4

La Ciutat de les
Paraules
Ha establert seu permanent
al carrer Guifré

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Club Natació
Barcelona 
Rep la creu de Sant Jordi
2007

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Millor que nou,
100% vell 
Telèfon d’informació per
fer reparar objectes

E Q U I PA M E N T S Pàg. 6

Biblioteca de
Catalunya 
Penja el fons a Internet 
l’any del centenari 
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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
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FESTA MAJOR DE LA BARCELONETA

Dimecres 26 de setembre
Pregó de Festa Major
A les 20.30 h. Plaça de la Barceloneta
A càrrec del popular presentador Boris Izaguirre. Lliu-
rament del canó commemoratiu.
La milonga del bisturí
A les 22 h. Pg. Marítim/Almirall Cervera
Tango milonga i vals a la platja.

Dijous 27 de setembre
Màster-class aeròbic i ciclisme
A les 18.30 h. Plaça de la Barceloneta

Divendres 28 de setembre
Espectacle infantil
A les 17 h. Plaça de la Barceloneta
Amb xocolatada per a tots els nens.
Dansa hip-hop
A les 20 h. Plaça Hilari Salvadó
Poema inaugural i festival de dansa hip-hop jove.
Banda Municipal de Barcelona
A les 20.30 h. Plaça de la Barceloneta

Dissabte 29 de setembre
Mostra gastronòmica
De 19 a 22 h. Plaça dels Escacs
Taller de henna, espectacle de circ i actuació musical.
1a Gran trobada d’acordions
A les 22 h. Plaça de la Barceloneta

Diumenge 30 de setembre
Cercavila de cors i bandes
A les 11 h. Sortida: Ginebra, 42
Recorregut fins a la plaça del Rellotge.
Sardinada popular
A les 14 h. Plaça Hilari Salvadó

Dilluns 1 d’octubre
Barnebatuque
A les 21 h. Carrers del barri
Batucada final de festa.
Focs artificials
A les 22 h. Pg. Marítim
Degustació de coca i rom cremat com a cloenda.

Del 17 al 20 setembre 
Festes de la Ribera
Lloc: Plaça de les Olles i rodalies
Una programació de música i espectacle, tradicions,
desfilades de moda, activitats per a infants, sopar po-
pular...

A partir del 6 de setembre
ACAR, un calidoscopi de creadors
Convent de Sant Agustí (Comerç, 36)
Dijous 6 de setembre, inauguració de l'exposició dels
productes artesans i divulgació artística per generar
vincles entre creadors i veïns. El 12, 19 i 26, clips au-
diovisuals de memòria artesana del barri de Ribera per
mitjà de l'audiovisual. El 20 i 27, recorreguts pels ta-
llers artesans del barri. Organitza ACAR i Art-Mirall.

Del 17 de setembre al 5 de novembre 
Art Fantàstic i pintura mural 
Centre Erasme de Janer (Erasme de Janer, 8)
Obres d'Omar García

Fins al 5 d’0ctubre
Fons fotogràfic
Arxiu Històric de la Ciutat (plaça Pons i Clerch, 2, 2ª planta)
Obres dels fotògrafs Manuel Esclusa, Pere Formiguera,
Joan Fontcuberta, Ferran Freixa, Humberto Rivas, etc.

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

8, 15, 22 i 29 de setembre
Sinestèsia Creativa
De 16 a 18 h. Convent de Sant Agustí (Comerç, 36)
Trobades artístiques de diferents disciplines. Fotogra-
fia, música, vídeo, pintura, instal·lacions, cinema. etc...
Hi pots dur la teva obra per debatre el teu punt de vista.

22, 23 i 24 de setembre 
Marató de contes 
De 17 a 22 h. C. cívic Drassanes (Nou de la Rambla, 43)
Marató de contes sobre integració i de diferents cultures
per a totes les edats. Organitza: Numancia Rojas amb La
casa de los cuentos.

Del 27 de setembre al 2 d'octubre 
III Festival de Cinema Polític
Espais: cinemes Kaplan, Institut Francès i FNAC Triangle 
Turquia és el país convidat.

Dijous 4 d’octubre
L’adolescent i la sexualitat 
A les 17.30 h. C. cívic Drassanes (Nou de la Rambla, 43)
Cicle de xerrades per a pares i adolescents.
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Daniel Venteo

El Districte de Ciutat Ve-
lla es troba en ple procés

d’elaboració del Pla d’Actua-
ció Municipal (PAD) per als
propers quatre anys. El PAD
és el document on es recull
el compromís de l’Ajunta-
ment amb els ciutadans i
conté tant les línies d’actua-
ció estratègiques com el se-
guit d’actuacions concretes
que el  Distr icte  farà en
aquest mandat. Es tracta, en
paraules de la regidora de
Ciutat Vella, Itziar Gonzá-
lez, “d’un pacte entre els ac-
tors implicats que visualitza
i concreta el que l’Ajunta-
ment farà a Ciutat Vella”. 
La seva elaboració és el resul-
tat de la conjugació dels pro-

jectes que vol portar a terme
l’Ajuntament, així com d’un
bon nombre de propostes
sorgides de la mateixa socie-
tat civil dels barris de Ciutat
Vella. Ara, precisament, s’ini-

cia la fase de recollida de les
propostes i reflexions. Poste-
riorment, totes les idees reco-
llides es plasmaran en un do-
cument en què s’estableixen

les actuacions i les prioritats
en funció del seu interès per
al conjunt de Ciutat Vella i
s’avalua el seu cost i el seu ca-
lendari de realització. Es trac-
ta d’intervencions en els bar-
ris que contribueixen tant a la
seva millora material (equipa-
ments, espai públic, manteni-
ment, etc.), com a la cohesió
social, amb l’objectiu de millo-
rar la qualitat de vida de tots
els veïns. El PAD és una peça
de primer ordre dins del Pla
d’Actuació Municipal de l’A-
juntament per al conjunt de
la ciutat de Barcelona.

Com participar-hi?
Per iniciar l’elaboració del
pla es duran a terme reu-
nions territorials als centres

cívics dels barris, com a es-
pais per a la trobada i el tre-
ball conjunt, on poden parti-
cipar tots els veïns i entitats
que ho desitgin. També es
poden fer arribar les propos-
tes a través de bústies ubica-
des als equipaments munici-
pals del districte, com ara
centres cívics, biblioteques,
instal·lacions esportives,

centres de serveis socials i a la
mateixa seu del Districte a la
plaça del Bonsuccés, o bé per
correu postal al Departament
de Comunicació i Qualitat de
Ciutat Vella (Ramalleres, 17,
2a planta, 08001) i també per
internet, a través del web
www.bcn.cat/ciutatvella i de
l’adreça de correu electrònic
ciutatvella@bcn.cat.
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Districte i veïnat establiran conjuntament les línies d’actuació dels propers quatre anys.

L’Ajuntament convida el

moviment associatiu i els veïns a

elaborar el nou Pla d’Actuació

Municipal del Districte de Ciutat

Vella. Representants municipals,

tècnics i veïns consensuen

les línies d’actuació dels 

propers quatre anys

La voluntat és
integrar el màxim
nombre de
propostes sorgides
del moviment
associatiu

Tothom és convidat a participar en
el nou Pla d’Actuació Municipal 

C IU TA DA N S OPINE N

Amparo Pérez
Auxiliar de geriatria

Amb reunions, perquè
pots debatre més perso-
nalment les opinions de
les altres persones, cosa
que per telèfon o web
no es pot fer.

Lluís Cases
Hoteleria

Amb reunions, perquè
sembla que és més fàcil
assabentar-se de quins
són els plans i és més
fàcil transmetre l’opi-
nió.

Jaume Farran
Dissenyador gràfic

Per web, perquè crec
que és més còmode.
Segons els temes, a tra-
vés dels fòrums, perquè
és una via més ràpida i
no té franja horària.

Imma Jódar
Dissenyadora gràfica

Per rapidesa, crec que
el millor és via web,
perquè passant tot el
dia a la feina no tens
temps d’anar a reu-
nions.

Jesús Martínez
Jubilat

Por reuniones, porque
sabes con quien estás
hablando, es mucho
más directo y puedes
aclarar mejor las cosas.

Ester Sardà
Fisioterapeuta

Via reunions, tot i que
per web no em sembla
malament. Crec que
per reunions és més
directe amb les perso-
nes que ho porten.

Com li agradaria participar en la proposta del Pla d’Actuació Municipal: a través del web, amb reunions, per telèfon?

C A L E N D A R I  D E  L E S  R E U N I O N SA
Al centre cívic Barceloneta (Conreria, 1-9) 

dijous 13 de setembre a les 19 hores

Al centre cívic Pati Llimona (Regomir, 3) 

dijous 20 de setembre a les 19 hores

Al centre cívic Convent de Sant Agustí (Comerç, 36) 

dimarts 25 de setembre a les 19 hores

Al centre cívic Drassanes (Nou de la Rambla, 43)

dijous 27 de setembre a les 19 hores
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E N T I T A T S

Daniel Venteo

L’any vinent el col·lectiu
d’artistes de La Ciutat

de les Paraules celebra el
desè aniversari de la prime-
ra edició quan, la Diada de
Sant Jordi de 1998, va om-
plir les places i els carrers del
Raval amb un “poema visual
transitable”. Des de llavors
s’han organitzat noves edi-
cions i fins i tot s’ha expor-
tat el model d’aquesta inter-
venció cultural avançada a
d’altres ciutats, com Copen-
haguen, Weimar i Berlín, en-
tre d’altres, on s’han creat
entitats paral·leles (The City
of Words).
Des de fa un temps han es-
tablert la seva seu perma-
nent al carrer de Guifré, 9,
planta baixa, on han creat
Almazen, mot que sorgeix
de la conjugació de les pa-

raules almacén (el local ha-
via estat anteriorment un
magatzem de les sabatilles
Victòria) i zen, que remet al
pensament budista ja-
ponès. El resultat és un es-
pai on es convida tothom a
apropar-se de manera parti-

cipativa a la creació cultural
de tota mena. La programa-
ció d’activitats d’Almazen
pot satisfer totes les neces-
sitats d’un públic divers
–els mateixos veïns del bar-
ri i tots els interessats–: ta-
llers infantils, cicles de ci-
nema i projectes artístics i
socioculturals de tota mena.

Tots ells comparteixen la
voluntat, segons Macarena
G. de Vega, directora del
projecte, d’apropar "la crea-
ció als veïns donant visibili-
tat a la cultura, que per defi-
nició integrar totes les
diverses realitats culturals
que conviuen al barri i a la
ciutat, la qual pot ser com-
partida per tothom".
Actualment Almazen tre-
balla en diversos projectes,
com ara el cicle de cinema
MAD (moviment d’allibe-
rament digital), el cabaret
irreverent de Jango Ed-
wards per repensar el món
del clown, així com diversos
projectes a l’espai públic,
com ara el que convida els
veïns a ocupar el carrer
amb plantes, per fomentar-
ne la humanització, tallers
infantils i la colla de cap-
grossos de l ’entitat que
acompanya habitualment
els gegants del carrer Gui-
fré, en Ramon i la Lola.

Actuació musical a Almazen.

Almazen es troba
situat al carrer de
Guifré, 9, al barri 
del Raval

El mercat de la
Barceloneta
L’any 1884 fou inaugurat el mercat de la Barceloneta,
obra de l’arquitecte Antoni Rovira i Trias, a la plaça de la
Font. Fins aquell moment, els veïns del barri havien dis-
posat d’un mercat a l’aire lliure que s’instal·lava a la plaça
de Sant Miquel. Aquest mercat es pot dir que pertany al
primer gran grup de mercats municipals que han arribat
ja a centenaris i que són molt valorats tant per la seva va-
luosa estructura arquitectònica metàl·lica, com per la dis-
tribució de les naus originals, que representen un patri-
moni singular per a Barcelona.
En plena Guerra Civil, el 16 de setembre de 1938, a les
deu i vint del matí, deu avions Savoia S.79 van bombar-
dejar la zona portuària i, de retruc, les bombes també van
anar a parar al bell mig de la Barceloneta. Algunes van
impactar sobre el mercat, en una hora en què aquest esta-
va ple de gent. El primer balanç fou de 42 morts i més de
123 ferits. El 1939, acabada la guerra, el mercat fou re-
construït. Anys després, el 1964, es va reformar per tal
d’adaptar-lo a les necessitats del moment.
Plenament identificat amb el barri i davant de les noves
necessitats i tecnologies, el gener de 2002, davant de la re-
modelació integral, el mercat va tancar les portes. Retirats
tots els elements de valor històric i arquitectònic mentre
l’esquelet de ferro quedava al descobert, els assentadors
del mercat desenvolupaven la seva activitat comercial en
una carpa aixecada a la veïna plaça del poeta Boscà. Final-
ment, el 27 de març de 2007, el nou mercat, obra de l’ar-
quitecte Josep Miàs, va tornar a obrir les portes.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 443 22 65

J. M. Contel

El col·lectiu de La Ciutat de les Paraules

s’estableix a l’Almazen, un espai per apro-

par la creativitat als veïns

La Ciutat de les Paraules,
del Raval a Copenhaguen

ÀLB UM HI S TÒR IC

El mercat de la Barceloneta als anys vuitanta. (Foto:
Pere Monés-Arxiu Municipal de Districte Ciutat Vella)
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N O T Í C I E Sf
Primera Fira del Treball a Ciutat Vella
El 19 d’octubre se celebrarà la primera Fira del
Treball Ciutat Vella a l’avinguda Francesc Cambó,
davant del mercat de Santa Caterina. La fira,
organitzada per la Fundació Comtal dins del
projecte Xarxa Laboral del Casc Antic, busca
apropar la realitat del mercat de treball a les
persones aturades i ser un espai de trobada entre
aquestes, els serveis laborals i les empreses amb
necessitat de personal. 

El teatre Arnau serà públic
El centenari teatre Arnau serà de titularitat pública i
es convertirà en un equipament dedicat a les arts
escèniques, tot i que també pot tenir d’altres usos. El
20 de juliol passat, el Plenari municipal va aprovar
l’expropiació del teatre. El procés ja s’ha iniciat i és
previst que finalitzi el primer trimestre de 2008.
Amb aquesta operació, l’Ajuntament vol contribuir a
la revitalització del Paral·lel.

Primeres Percepcions de Ciutat Vella
La imatge d’unes bi-
gues sostenint l’es-
tructura d’un edifici
antic a Nou de la
Rambla, d’Andrea
Mario Pagliarulo, ha
guanyat el primer
concurs fotogràfic
Percepcions de Ciu-
tat Vella. L’ha orga-
nitzat l’Associació de
Comerciants del car-
rer Hospital i Adja-
cents, amb el suport
de l’Eix Comercial

del Raval i del Districte de Ciutat Vella. Les fotogra-
fies participants al concurs es poden veure a
www.percepcionsdeciutatvella.com

Descobreix el Call de Barcelona
Aquest mes obre el Centre d’Interpretació del Call al
carrer Arc de Sant Ramon. L’equipament, que orga-
nitzarà activitats relacionades amb la cultura jueva i
la història del barri, forma part d’un programa per
donar a conèixer l’antic barri jueu. En formen part
iniciatives com la senyalització dels carrers que con-
figuraven el Call, un fullet per recórrer-lo o la nova
Guia Històrica del Call, del Museu d’Història de la
Ciutat.

Núria Mahamud

Boris Izaguirre serà el pre-
goner de la Festa Major

de la Barceloneta, una festa
que, com diria el popular pre-
sentador de TV, promet ser
“divina” i reflectirà l’essència
d’aquest barri mariner que fa
250 anys van batejar com la
“petita Barcelona”.
Com a aperitiu de les festes,
diumenge 23 de setembre se
celebrarà la 80a travessia ne-
dant del port de Barcelona,
organitzada pel Club de Na-
tació Atlètic Barceloneta,
competició que cada any
aplega més d’un centenar de
nedadors. El tret de sortida
oficial de la festa el marcarà
el pregó a la plaça de la Barce-
loneta, després d’una sonada
batucada, on es lliurarà el
canó commemoratiu al pre-
goner i s’oferirà a tots els as-
sistents una copa de cava i
canapès. Serà l’inici d’un ca-
lendari festiu on destaquen
actes com la gimcana fotogrà-
fica jove, sardanes, la sortida
del canó pel barri acompa-
nyat dels falcons, la cercavila
bestial i els versots infernals,
la cursa popular, la cercavila
de cors i bandes amb les se-
ves banderes i estendards i

els focs artificials al passeig
marítim, amb degustació de
coca i rom cremat.

Trobada d’Acordions
Una de les novetats de la
festa d’enguany serà la pri-
mera Gran Trobada d’Acor-
dions de la Barceloneta i una
nit musical de tributs en ho-
menatge als Beatles i Eric
Clapton. En aquest apartat

musical, també hi haurà una
gran festa salsera, la Salsalo-
neta, amb classes gratuïtes
de ball i exhibicions de reco-
neguts ballarins, i concerts
de música en viu a la plaça
d’Hilari Salvadó.
No hi faltaran tampoc les ac-
tivitats per als més petits,

com una matinal infantil que
començarà amb la sortida del
canó pels carrers del barri i
acabarà a la platja amb jocs
gegants fets amb materials
reciclats.
També se celebrarà una mos-
tra gastronòmica amb actua-
cions musicals, tallers i ani-
mació infantil, un concert de
rock sense alcohol, una sardi-
nada popular i espectacles de
dansa de les escoles del barri.
Com cada any, la programa-
ció festiva també inclourà la
primera ronda de l’Open In-
ternacional d’Escacs de la
Barceloneta i les 24 hores de
ta-ka-tà a la platja de la Bar-
celoneta, un esport molt
menys conegut, semblant al
tennis, on les raquetes són
les mans. Però això és només
una mostra. La programació
completa es podrà consultar
als programes de mà (a les
oficines de l’OAC) i a inter-
net: www.bcn.cat/ciutatvella.

Boris Izaguirre, pregoner de la
Festa Major de la Barceloneta

Els focs artificials 
es faran al passeig
marítim amb coca 
i rom cremat

Concursos per al nou paviment de la Rambla
B. Sanchís

Un total de 26 propostes
han estat presentades

als concursos d’idees per al
disseny de nou paviment a la
Rambla (22 propostes) i d’un
nou model de terrasses de
bars i restaurants (quatre
propostes) de l’emblemàtic
passeig de Barcelona. Els dos
concursos han estat convo-
cats conjuntament pel Dis-
tricte de Ciutat Vella i per
l’empresa municipal Foment
de Ciutat Vella. El pas se-

güent, un cop s’hagi compro-
vat que tota la documentació
aportada per cada concursant
és correcta, serà la resolució
del concurs per part del Ju-
rat, el qual es reunirà al llarg
d’aquest mes de setembre.
La dotació econòmica per a
cada un dels dos concursos és
de 3.000 euros per al primer
premi, 2.000 per al segon i
1.000 euros per al tercer.
Entre els criteris establerts en
les bases del concurs es valo-
rarà el cost econòmic de l’obra

proposada, la facilitat de fa-
bricació, de manteniment, la
integració amb el paisatge
urbà i arquitectònic de la
Rambla, la imatge identifica-
dora i de disseny i els avantat-
ges tècnics i mediambientals.
Tant un concurs com l’altre
no comporten necessària-
ment la plasmació de la idea
guanyadora en un projecte
d’execució, si bé en cas que es
dugués a terme els guanya-
dors tindrien preferència per
rebre l’encàrrec de l’obra.

El mosaic de Miró, al pla de l’Os.

La Festa Major de la

Barceloneta és una

festa amb olor de sal

i gust de rom cremat,

que destaca per

actes singulars com

la travessia nedant 

al port o la cercavila

de cors

Els falcons en formació durant la festa major del barri.
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Mujer és una botiga amb caràcter propi que
va obrir recentment la Lulu Melotte, una

anglesa que volia oferir a la dona articles alter-
natius, allunyats de l’estètica convencional. És
difícil descriure en poques paraules la botiga; és
més pràctic esmentar el que hi trobem. Hi ha
roba per a nens, com samarretes amb imatges
de la Marilyn, d’Andy Warhol, el Che, o els Ro-
llings, per exemple. Les embarassades poden
trobar-hi models originals que els permetran
sentir-se còmodes i atractives alhora. També

per a elles i per als nadons hi ha una gamma de
cosmètics naturals. Hi trobem també objectes
de regal, com els articles d’artesania fets a altres
països. A la Lulu li agrada molt l’estil vintage i la
barreja d’estils, com es fa evident a la botiga.
Disposen d’un espai chill out on fan xerrades so-
bre maternitat, la lactància, el part... i on s’expli-
quen contes i es canten cançons als infants.

Mujer
C. Carders, 28  / Tel. 93 315 15 31

E L  T A U L E L L

Una botiga alternativa pensada per a la dona 

Lulu Melotte dirigeix una botiga amb caràcter propi.

Joan Anton Font

E Q U I P A M E N T S  

P.F.

Apart de l’any del centenari,
el 2007 també ha estat

l’any en què la Biblioteca de Ca-
talunya (BC) s’ha adherit al Pro-
jecte de Biblioteques de Google
per digitalitzar llibres de domi-
ni públic, és a dir, no subjectes a
drets d’autor, per fer-los acces-
sibles a través d’internet. La di-
gitalització del seu fons, però,
ja la va iniciar l’any 2000.
La BC –que és la Biblioteca Na-
cional de Catalunya des del
1993– té la missió de recollir,
conservar i difondre la produc-
ció bibliogràfica catalana, vet-
llar per la conservació i difusió
del patrimoni bibliogràfic i
mantenir la condició de centre
de consulta i recerca científica.
Una institució adreçada a tota

la ciutadania, però en especial
als investigadors.
Disposa d’un fons de prop de
tres milions de documents en
diferents suports, com ara lli-
bres, revistes, diaris, manus-
crits, gravats, mapes, partitu-
res, enregistraments sonors i

audiovisuals i CD-ROM. Els
manuscrits inclouen des de do-
cuments medievals a cartes i
escrits de personalitats del se-
gle XX. S'hi destaquen les Homi-
lies d’Organyà (segle XIII) i el Lli-
bre de l’orde de cavalleria, de

Ramon Llull, entre d’altres. Pel
que fa a obres impreses, cal fer
esment de les col·leccions espe-
cials de Cervantes (una de les
més completes) i Verdaguer. 
Entre els actes organitzats des
del mes de juny per comme-
morar el centenari hi ha con-
certs, alguns dels quals amb
peces musicals que es troben a
la biblioteca; la presentació del
llibre Biblioteca de Catalunya.
Cent anys. 1907-2007 o la inau-
guració de l’exposició amb el
mateix nom, que es podrà visi-
tar fins al 13 de novembre. És
previst, a més, que al principi
de novembre es presenti el lli-
bre Un incunable científic català:
La Suma de l’art de l’aritmètica,
de Francesc Santcliment. 

Més informació:
Biblioteca de Catalunya
C. Hospital, 56
Tel. 93 270 23 00
www.bnc.cat

L’exposició sobre 
el centenari estarà
oberta fins al 13 de
novembre

La Biblioteca de Catalunya va fer 100 anys

el passat juny. I ho celebra amb la presen-

tació de llibres, exposicions i concerts

La biblioteca disposa de punts d’accès a internet.

La Biblioteca de Catalunya penja el
fons a internet l’any del centenari 

S E R V E I  P Ú B L I C

Felicia Esquinas

Qui no s’hi ha trobat alguna vegada? La planxa, la pota de
la taula, la impressora, l’assecador de cabell, el cotxet del
nen... S’espatllen, es trenquen o perden una peça i ja no
funcionen. Abans, la reacció habitual era reparar-los. Avui
és una raresa. No sabem com fer-ho perquè cada cop hi ha
menys establiments i empreses que s’hi dediquin. També
hi ha la creença generalitzada que costa el mateix reparar
un objecte que comprar-ne un de nou.
Tot i que en alguns casos pugui ser així, la cultura d’“d’un
sol ús” comporta un problema greu: la generació de resi-
dus. Tenint en compte com afecten el medi ambient i que
l’espai al planeta és limitat, un dels reptes més urgents és
reduir-los. La millor manera és no generar-ne més. 
Aquest és l’objectiu de la campanya “Millor que nou, 100%
vell”, de l’Entitat del Medi Ambient (EMA) de l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona. Partint de la idea que un objecte
nou no és millor que un altre de vell, l’EMA proposa als
ciutadans que allarguin la vida dels objectes, bé reparant-
los quan s’han espatllat, bé portant-los a botigues o mer-
cats de segona mà quan ja no es necessiten. També pro-
mou la compra de productes de segona mà en lloc de nous. 
L’instrument per fer-ho és un telèfon que informa sobre
els tallers per reparar i restaurar objectes que hi ha a Bar-
celona i també sobre botigues i mercats de segona mà.

“Millor que nou, 100% vell” 
Informació sobre botigues i mercats de segona mà, repa-
radors i restauradors d’objectes.
Tel. 93 506 95 66 (de dilluns a divendres de 8 a 19 h)

Més informació: 
www.amb.cat/web/emma/residus/prevencio/reuti-
litzacio

Un telèfon informa d’on
podem fer reparar els 
objectes en lloc de llençar-los
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P O L I E S P O R T I U

Pere S. Paredes

E l passat 26 de juny, en un so-
lemne acte al Saló de Sant Jor-

di del Palau de la Generalitat, el Go-
vern de Catalunya va concedir la
creu de Sant Jordi al Club Natació
Barcelona (CNB).
Aquest homenatge al club català de
Ciutat Vella ha estat en reconeixe-
ment com a entitat destacada per la
seva aportació a l’esport català i en la
tasca de defensa de la seva identitat i
de restauració de la seva personalitat.
Aquest any, el CNB celebrarà cent
anys d’activitats tot consolidant-se
com a institució esportiva referent a
la ciutat, gràcies a la seva dilatada i
variada història. La història va ini-
ciar-se quan Bernat Picornell, junta-
ment amb un grup d’amics, entu-
siastes de la natació i conscients de
la importància i els beneficis que la
cultura física aportaria a la societat
catalana de l’època, van decidir

fundar el Club Natació Barcelona. 
Durant els cent anys d’història, el
Club Natació Barcelona s’ha situat
en terrenys del port de Barcelona, a
la platja del Moll de Llevant, avui
passeig Joan de Borbó.
El CNB fou pioner de la natació es-
panyola i fundador de les federacions
catalana i espanyola de natació, i ins-
pirador del Comitè Olímpic Espan-

yol, institucions que va ser necessari
crear per tal que els primers olím-
pics, tots del CNB, representessin Es-
panya a l’Olimpíada d'Anvers l’any
1920. 
El CNB ha destacat com a club de fo-
ment de l’esport i compta amb deu
disciplines d’alt nivell competitiu:
natació, waterpolo, salts, vela, atle-
tisme, pilota, rugbi, petanca, triatló i
karate. 
Actualment, el club compta amb
8.800 socis i disposa d’un total de
24.000 m2 d’instal·lacions sobre la
platja, dedicades a l’esport i el lleure.

El 10 de novembre de

2007 el Club Natació

Barcelona complirà cent

anys. I ho farà guardonat

amb la creu de Sant Jordi

El CNB fou fundador de
les federacions catalana
i espanyola de natació

Un moment de la cerimònia de lliurament del premi.

El Club Natació Barcelona rep 
la creu de Sant Jordi 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

El web de platges de Barcelona

Tota la informació necessària abans d’anar
a la platja, la podem trobar al web en
temps real. Dades sobre la qualitat de l’ai-
gua, l’estat de la mar, la temperatura, la
presència de meduses i si està recomanat
el bany són alguns temes que s’hi poden
consultar. A través de les càmeres web
situades a les set platges de la ciutat, es
pot veure en directe com està el litoral.
www.bcn.cat/platges

Els vostres vídeos de la ciutat

Barcelona Visió és un nou portal que
aposta pel vídeo a Internet. Els internau-
tes poden participar enviant-hi els seus
vídeos sobre la ciutat. A més, també es
poden baixar a l’Ipod, al telèfon mòbil o
a la PSP els vídeos del web. Inclou una
base de dades de recursos audiovisuals
de la ciutat que es pot descarregar de
manera gratuïta. 
www.bvisio.com/

w
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Una làmpada creada a partir d’un
antic tambor de rentadora, una
gorra feta amb trossos de llauna
cosits o un senyal de trànsit re-
convertit en taula. Aquests i
molts altres objectes reciclats es
poden trobar a La Carboneria, la
seu de l’associació Drap Art al car-
rer Groc, 1. L’espai acull actual-
ment unes quatre o cinc exposi-
cions l’any, ja siguin individuals o
col·lectives. El col·lectiu, adherit
també a l’Agenda 21, organitza el
Drap Moda, amb originals peces
de roba i complements, així com
tallers de reciclatge creatiu i in-
tercultural, exposicions i xerra-
des, instal·lacions com la recent
“Trash People”, de HA Schult, a la
plaça Reial, o el popular Festival
Internacional de Reciclatge Artís-
tic, que enguany es farà els dies
14, 15 i 16 de desembre. S’hi po-
den presentar creacions fins al 13
d’octubre 

Com va sorgir la idea d’impulsar
un projecte com Drap Art?
Ens van convidar a un festival de re-
ciclatge a França el 1994. Hi vam
participar 26 artistes de Barcelona.
Vam tornar molt entusiasmats amb
la idea i ens vam proposar fer el ma-
teix aquí. El nostre objectiu és la pro-
moció del reciclatge creatiu com a
eina de sensibilització i transforma-
ció social.  
Quins van ser els primers pas-
sos?  
Vam constituir l’associació Drap Art
el 1995 i ja l’any següent vam orga-
nitzar la Marató de Creació i Reciclat-
ge de Barcelona, la qual va obtenir un
gran èxit de públic i premsa. Vam co-
mençar a fer tallers d’intercanvi a
l’antiga Iugoslàvia i a Israel, també
vam iniciar classes de reciclatge crea-
tiu per a grans i petits, vam enviar
obres a festivals d’Itàlia i França, i
vam comissariar exposicions. Final-
ment, vam crear el festival anual de
reciclatge artístic, que funciona des
de 2004. 
Quin tipus d’obres s’hi poden
trobar?
Des d’un mercat d’art i de disseny

fins a exposicions, conferències i in-
tervencions en l’espai públic. També
promovem el contacte entre artistes. 
És difícil seleccionar les propos-
tes que els arriben? 
En rebem moltes. Es tenen en comp-
te els materials utilitzats, el concepte
que hi ha al darrere de cada creació,
la materialització d’aquesta idea... 

La principal condició, però, és
que siguin fetes amb materials
reciclats...
Vivim en una societat d’usar i llençar.
Considerem que la denúncia visual
pot ser molt efectiva per canviar
aquesta actitud. En aquest sentit vo-
lem animar la gent a reutilitzar mate-
rials, per això, en la majoria de les
nostres mostres, també hi ha tallers
didàctics. Òbviament és molt impor-

tant el component estètic, però tam-
bé el contingut de crítica social que
tinguin els projectes.
Creu que l’art actual ha perdut
aquest component crític i de re-
flexió?
Suposo que hi ha de tot, però en ge-
neral, sí. Penso que l’artista és una
persona que ha d’interaccionar amb
el seu entorn sempre. El reciclatge és
cada vegada més necessari, perquè
veiem que estem en un camí abocat
al desastre, i perquè de material se’n
troba per tot el planeta. Quan el món
era idíl·lic, els artistes pintaven pai-
satges; ara utilitzen deixalles perquè
estem envoltats de brossa.   
Per on començaria la solució?
Sens dubte no es limita a utilitzar els
contenidors selectius; potser el mi-
llor és no haver de llençar tantes co-
ses. L’art és una bona eina perquè re-
valora estèticament els materials en
desús.
Per què van triar Ciutat Vella
per a la seva seu?
Vaig venir a Barcelona a estudiar i
m’hi vaig quedar. Ja hi havia estat
abans de visita i estava enamorada de
la Rambla i d’aquest barri. 

E N T R E V I S T A Tan j a  G ra ss ,  pres identa  de  Drap Ar t

Tanja Grass és una de les impulsores de Drap Art.

Nascuda a Alemanya fa 45 anys, la barcelonina

Tanja Grass va impulsar fa una dècada l’associa-

ció Drap Art, especialitzada en reciclatge artístic

“El reciclatge creatiu 
és una eina de 
sensibilització i 

transformació social”

“L’art revalora 
estèticament els 
materials en desús”

David
Sabaté


