
Ciutat Vella ha estrenat la seva
primera senyalització d’orientació
urbana exclusiva per a vianants.
Són 392 plafons i 180 plànols
distribuïts en 91 emplaçaments,
on figuren monuments nacio-
nals, centres cívics, mercats, uri-
naris públics, museus, bibliote-
ques, transports, comissaries,
institucions i centres oficials,
equipaments sanitaris, carrers,
places, punts de Bicing i altres
llocs d’interès per als veïns i els
turistes. Els nous senyals, de co-
lor blau, s’han dissenyat pensant
en la seva resistència i fàcil man-
teniment. Els plànols de situació
estan protegits amb una làmina
antigrafit que facilita la neteja de
les pintades.

La nova senyalització per 
a vianants ja és al carrer

Del 12 al 15 de juliol el Raval
es vesteix de Festa Major

A la nova senyalització figuren des de monuments fins a urinaris públics. 

PREGONER 

El pregoner serà el
popular “Pinotxo” del
mercat de la Boqueria 

ACTES

Hi haurà concerts,
actes tradicionals i
infantils, festes joves...

CLOENDA

El final de festa serà
a la plaça dels Àngels
el dia 15 

Pàg. 3

Pàg. 5

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Pau Vidal
i José Luis Monzón
Autors del llibre “Una ciutat
que és un barri que és un
carrer que és una casa”

“Ciutat Vella és com
un poti-poti”

E N T I TAT S Pàg. 4

Eixos comercials
Raval i BCN de
Palau a Palau
Estrenen seu 

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Complex Esportiu
del Raval Can Ricart 
Celebra el primer aniversari

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Consells per
prevenir els efectes
negatius de la calor

AC T I V I TAT S Pàg. 6

‘Viatja a la teva 
Ciutat Vella’ vol 
que els barcelonins
redescobreixin 
la seva ciutat
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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.

BIBLIOTEQUES

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

SERVEIS SOCIALS

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

GENT GRAN

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

ALTRES SERVEIS

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

SEGURETAT

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

SERVEIS URGENTS

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

SALUT

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

FARMÀCIES

www.farmaciesdeguardia.com
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I N F O Ú T I Lt L ’A G E N D AW

FESTA MAJOR DEL RAVAL

Dijous 12 de juliol
Pregó de Festa Major 
A les 21 h. Plaça dels Àngels
A càrrec d’en Joan Bayen "Pinotxo".
Cercavila i Ball de Gegants
A les 19.30 h. Sortida: carrer de Guifré

Divendres 13 de juliol
Orquestra Caravana
A les 22.30 h. Plaça dels Àngels.
Xinacittà
A les 22 h. Plaça Sant Agustí
Una selecció de peces de la mostra d’animació d’autor
més arriscada.
Orkestina
A les 23 h. Nou de la Rambla/La Rambla
Ball amb orquestra.

Dissabte 14 de juliol
Tarima oberta
A les 18 h. Plaça Folch i Torres
Balls, cabarets, cançons... Organitza: Taula de Mediació
de Folch i Torres.
Diada castellera
A les 18.30 h. Plaça dels Àngels
Amb l’actuació de les colles Castellers de Barcelona,
Castellers de Lleida i Xicots de Vilafranca.
Concert La Alegría del Barrio
A les 20.30 h. Rambla del Raval
Amb els grups: La Sucursal S.A., Dil Mastana, Papawa,
Abdeljalil Kodssi i El Rey. Organitza: La Trifulca. 
Concert silenciós 
A les 21 h. Jardins Rubió i Lluch
Organitza: Observatori Permanent de la Convivència
(Civisme).

Diumenge 15 de juliol
Jocs infantils inflables i orxata
A les 11 h. Rambla del Raval
Organitza: Associació Comerciants de Sant Pau i Junta
de Comerç.
Raval’s Jazz i Banda del Raval 
A les 20.30 h. Plaça dels Àngels
Organitza: Escola de Músics i Escola de Música Pedro
Carrero.
Havaneres
A les 22 h. Plaça dels Àngels
Amb Els Pescadors de Terra Endins. Organitza: Asso-
ciació de Veïns del Raval.
Diables, efectes pirotècnics i fi de festa 
A les 23 h. Plaça dels Àngels

9, 10 i 11 juliol
Concurs de Monòlegs del Raval
A les 22 h. Centre Cívic Drassanes (Nou de la Rambla, 43)
Monòlegs de 10 minuts per a joves de 16 a 30 anys.
Lliurament de premis i actuació dels monòlegs gua-
nyadors el 13 de juliol a la rambla del Raval.

Dijous 19 de juliol
Ratie Plan
A les 22 h. Almazen (Guifré, 9)
Segle XXXI, a la Terra s’ha superat la dependència de
Déu, però la responsabilitat és excessiva i es crea un Pro-
totip Diví. De la companyia La crueldad de los sueños.

Divendres 20 de juliol
Máximo Riesgo
A les 21.30 h. Almazen (Guifré, 9)
Un espectacle de clown sobre el desig i la voluntat de
continuar la parella. De la companyia La Banda.

Dissabte 21 de juliol
Besalduch-Jarupkin
A les 22 h. Glorieta del Parc de la Ciutadella
Bandoneó i xaxo. Dins el cicle de Música als Parcs.

Dissabte 28 de juliol
Trio Villalobos
A les 22 h. Glorieta del Parc de la Ciutadella
Soprano, guitarra i violoncel. Cicle de Música als Parcs.

Del 2 al 5 d’agost
Buskers Festival de Músiques del Món
Diferents indrets del barri de la Barceloneta

Del 5 al 26 de juliol
Rock and roll. Relacions sinestèsiques
Centre Cívic Barceloneta (Conreria, 1-9)
Inauguració 5 de juliol a les 19.30 h amb performances.

Dissabte 7 de juliol 
Shoot Experience
A les 11 h. C. Cívic Convent de Sant Agustí (Comerç, 36)
Una experiència fotogràfica divertida i interactiva...
Jornada oberta a tothom amb esperit aventurer i dis-
posats a passar un refrescant i excitant dia a la ciutat.

Una publicació de l’Ajuntament de Barcelona. Consell d’Edicions i Publicacions: Carles Martí, Enric Casas, Alfredo Jorge Juan, Jordi Martí, Joan Conde, Glòria
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Daniel Romaní

Activitats per a tots els
gustos i totes les edats in-

tegren la programació de la
Festa Major del barri del Ra-
val, la qual tindrà lloc del 12 al
15 d’aquest mes de juliol en
escenaris tan diversos com la
plaça dels Àngels, la plaça de
Sant Agustí, la plaça de les Ca-
ramelles, els jardins dels Horts
de Sant Pau, la plaça de Joan
Coromines, el carrer de Sant
Pau, la plaça de Folch i Torres,
el carrer de Guifré, els jardins
de les Voltes d’en Cirés, la
plaça de Joan Amades, els jar-
dins Rubió i Lluch i, és clar, la
rambla del Raval, espai de tro-

bada que es va inaugurar el se-
tembre de l’any 2000 coinci-
dint amb unes altres festes, les
de la Mercè. De la diversitat
d’actes previstos, cal destacar-
ne els relacionats amb la gas-
tronomia –sopars populars–,
cinema, teatre, activitats per a
infants –amb la col·laboració
de diversos casals infantils–, la
Festa Jove (divendres, dia 13,
a la tarda, a la plaça de Joan
Coromines), la Festa popular
intercultural (dissabte, dia 14,
a les 12 h, als jardins dels
Horts de Sant Pau), i l’actuació
castellera, que tindrà lloc diu-
menge 15 de juliol a les 12 del
migdia a la rambla del Raval. I

és clar, concerts: Orquestra
Caravan’s (divendres, dia 13, a
les 22.30 hores a la plaça dels
Àngels), Orkestina (divendres,
dia 13, a les 23.00 hores a
Nou de la Rambla/la Rambla),
Musicalia i Abbey Road (dis-
sabte, dia 14, a les 22.00 ho-
res a la plaça dels Àngels),

l’Orquestra Cover’s (dissabte,
dia 14, a les 22.00 hores, a
Nou de La Rambla/avinguda
Paral·lel) i diversos grups de
jazz (diumenge, dia 15, a par-
tir de les 19.30 hores a la
plaça dels Àngels). Aquest
darrer serà el concert de final
de festa. Anirà seguit d’una
actuació d’havaneres, d’un es-
pectacle pirotècnic i d’un ball
de diables. Els dies de la Festa
Major també s’organitzen vi-
sites a diversos equipaments
culturals del districte. 
El tret de sortida de la Festa
Major del Raval tindrà lloc el
12 de juliol a les 21.00 hores a
la plaça dels Àngels, amb el
pregó pronunciat per Joan

Bayén, del popular bar “Pinot-
xo” del mercat de la Boqueria.
Abans del pregó, una cercavila
i ball de gegants recorrerà dife-
rents carrers del barri, des del

carrer de Guifré fins a la plaça
dels Àngels. I a continuació del
pregó, en aquest mateix espai
davant del MACBA, s’oferirà
un refrigeri organitzat per l’AV
Raval i un concert de la Hot
Carajillo’s Happy Band.
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Els gegants passejant pel barri en una edició anterior de les festes.

Concerts, cinema, teatre, sopars

populars, actes de cultura

tradicional, jocs infantils... són

alguns dels ingredients de la

Festa Major del Raval, que se

celebra del 12 al 15 de juliol

El “Pinotxo”
pronunciarà el
pregó el dia 12 de
juliol a la plaça 
dels Àngels

La Festa Major omple d’actes
el Raval del 12 al 15 de juliol

U N  C O N C E R T  S I L E N C I Ó SA
A més de les activitats que ja són tradicionals, aquest any n’hi ha una de nova que té

per objectiu conscienciar als ciutadans que cal rebaixar significativament el soroll a

l’espai públic. Dissabte, dia 14, a les 21 hores, als jardins de Rubió i Lluch, tindrà lloc

un concert silenciós. En què consistirà? No us en donem detalls. Animeu-vos a anar a

“escoltar-lo”!

C IU TA DA N S OPINE N

Marie Bonada
Professora de
francès

No puc participar-hi
perquè no hi sóc, però
hi participaria,si hi fos.
Hi he estat un any i la
trobo molt bé, sobretot
els gegants i aquestes
coses. Ens agrada viure
al barri.

Achilles Burgos
Hoteleria

Sí que participamos.
Somos de la comunidad
del Raval y nos gusta
participar en las cosas
del barrio, así conoces
las tradiciones del país
y eso es bueno.

Ma Carmen Mir
Mestressa de casa

Sí, perquè la meva filla
té 16 anys i canta en
un cor. El dia de la
comparsa ballaran i l’a-
nirem a veure.

Adriana Naranjo
Geriatria

Sí que participaré. Me
gusta esta fiesta y
como tengo mis niños
los traigo y así se inte-
gran más con la gente
del barrio.

Gonzalo Bertoleti
Cuiner

Voy a participar en
todas las cosas que ten-
gan que ver con el
barrio, porque creo que
tiene que crecer cultu-
ralmente.

Cedric Mir
Projeccionista

És molt probable,
sobretot aniré a la ram-
bla del Raval, en sor-
tint de la feina em ve
de pas. Està molt bé.

P a r t i c i p a r à  a  l a  F e s t a  M a j o r  d ’ e n g u a n y ?
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E N T I T A T S

Dolors Roset

Els primers van ser els
de l’Eix Comercial del

Raval, els quals al final d’a-
bril van inaugurar el local
del carrer Nou de la Ram-
bla, 14. A més de les ofici-
nes d’aquesta entitat, en
les instal·lacions també hi
ha una sala d’exposicions
polivalent a peu de carrer
per a les entitats i els ar-
tistes del barri, aules de
formació a disposició de
les iniciatives educatives
d’especial interès per als
veïns i  col· lectius de la
zona i locals per a la Fun-
dació Altarriba, l’equip de
futbol sala i la comparsa
del carrer Nou. La inaugu-
ració va ser un èxit de par-
ticipació, ja que és la pri-
mera vegada que aquesta
federació de comerciants
compta amb una seu prò-
pia adequada a les seves
necessitats.
També té nova seu l’Eix
Comercial BCN de Palau a
Palau, format per les as-
sociacions de comerciants
dels barris de Santa Cate-

rina, Sant Pere i La Ribe-
ra. En aquest cas, ha estat
una ampliació i arranja-

ment de la seu que ja te-
nien al carrer Sant Pere
Mitjà , 52. Han guanyat
un espai a la planta baixa,
a peu de carrer, on estan
més a prop dels socis i del
veïnat. L’estrena ha coin-
cidit amb la celebració de
les primeres Jornades Eu-
ropees de Comerç i Cohe-
sió Social.
La principal funció de to-

tes dues entitats és prestar
ser vei  als  comerciants,
oferir-los un entorn on
trobar-se, així com de for-
mació per a la millora de
l’activitat dels associats.
Però també és prou cone-
guda la importància de les
accions que els dos eixos
organitzen en tot tipus de
festes al barri, des de l’ani-
mació de Nadal i Carnes-
toltes fins a actes de la
Festa Major, entre d'altres,
com també les iniciatives i
la col·laboració per a un ús
equilibrat de la via pública.

Més informació:
• Eix Comercial del Raval
Nou de la Rambla, 14
• Eix Comercial BCN
de Palau a Palau
Sant Pere Mitjà, 52

Entrada de la nova seu de l’Eix Comercial BCN de Palau a Palau.

Els eixos participen
molt activament
en la vida dels
barris i l’animació
dels carrers

El rodatge d´”El fabuloso
mundo del circo”

J. M. Contel

Aquesta primavera,

dues federacions

de comerciants de

Ciutat Vella han

estrenat

instal·lacions per

continuar treballant

per al barri

Nova seu dels eixos comercials
Raval i BCN de Palau a Palau

ÀLB UM HI S TÒR IC

Imatge del vaixell enfonsat durant la filmació d’El fabu-
loso mundo del circo, l’any 1963. (Foto: Arxiu JMC)

A la fi de l’estiu de 1963, s’iniciava al moll de la Fusta la
construcció d’una mena de plaça, just al darrere de l'edi-
fici de la Junta del Port. Aquestes obres no eren motiva-
des per cap reforma del moll, sinó pel desembarcament
dels equips de producció de Samuel Bronston, el produc-
tor de Rey de Reyes, El Cid, 55 días en Pekín i La caída del
Imperio romano, el qual havia escollit Barcelona per rodar
unes seqüències del film El fabuloso mundo del circo (Cir-
cus World). Aquesta pel·lícula, dirigida pel veterà director
de westerns èpics, Henry Hathaway, va comptar amb la
presència a Barcelona de John Wayne i Claudia Cardina-
le. La història ens duia a bord d’un vaixell des d’Amèrica
fins a Barcelona, amb un circ. En una arribada apoteòsi-
ca en la qual eren rebuts per l’alcalde de Barcelona, inter-
pretat per José María Caffarel, el vaixell s’enfonsa al port
i comença l’epopeia. Per a aquest episodi, els responsa-
bles de la producció utilitzaren el vaixell Cabo Huertas,
el qual havia de ser desballestat. Convenientment ma-
quillat per a l’ocasió, el van enfonsar al port durant la fil-
mació, en la qual van participar uns 600 figurants i nom-
brosos animals arribats amb el Gran Circ Alemany de
Franz Althoff. Per a les seqüències del port, on una part
del vaixell es crema, el cos de bombers de Barcelona hi va
aportar tres vehicles històrics, dues bombes de tracció
sanguínia i la mítica “Genoveva”. Un altre escenari del
film va ser el Liceu, en què es va muntar una pista de
circ, on un domador s'exercitava amb un grup de lleons i
que geogràficament se situava a la ciutat d’Hamburg. 
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
Candidata a Patrimoni de la Humanitat
L’Associació d’Amics de la Rambla, amb el suport de
l’Ajuntament de Barcelona, impulsa la candidatura de
la Rambla com a Patrimoni de la Humanitat. Els im-
pulsors de la candidatura volen que la Rambla opti a la
llista del Patrimoni Immaterial de la Humanitat, una
nova categoria que la UNESCO va establir l’any passat.
Les adhesions a la candidatura poden presentar-se al
web www.laramblabcn.com. 

Ja són deu els punts verds 
L’Ajuntament de Barcelona ha augmentat la xarxa de
punts verds mòbils. Així, els punts verds itinerants
passen de quatre a nou i les parades als barris creixen
de 68 de 96. A més del punt verd de barri situat a la
plaça de Josep M. Folch i Torras, a Ciutat Vella ara hi
ha nou punts verds mòbils. Se’n pot consultar la loca-
lització i els horaris al web www.bcn.es/neta.

Setmana del Medi Ambient
Per segon any, ha tingut lloc la Setmana del Medi
Ambient a Ciutat Vella. Malgrat el nom, enguany
les activitats es van centrar quasi exclusivament en
dissabte, 9 de juny, dia en què es va celebrar una
fira i tallers sobre descoberta del mar, gimcanes,
sessions de contes i col·loquis, entre d’altres. La jor-
nada va finalitzar amb la projecció del premiat do-
cumental Una veritat incòmoda.

Es comença a construir el conservatori
del Liceu
Ja han començat les obres de construcció del conser-
vatori del Liceu. L’edifici, que obrirà el 2008 i ha estat
dissenyat per Dani Freixes, s’està aixecant en un solar
cedit per l’Ajuntament de Barcelona del carrer Nou de
la Rambla, entre els jardins de Sant Pau del Camp i el
carrer de l’Estel, molt a prop del Liceu. El cost previst
per a aquest equipament, que tindrà una superfície de
9.200 m2, és de vint milions d’euros.

Felicia Esquinas

Ciutat Vella va estrenar el
maig una senyalització

d’orientació urbana exclusiva
per a vianants de la qual man-
cava. Abans estava barrejada
amb la senyalització per a
vehicles i només hi havia deu
indicadors (ja retirats) a tot el
districte. Ara hi ha 392 pla-
fons i 180 plànols distribuïts
per 91 emplaçaments, on fi-
guren monuments nacionals,
centres cívics, mercats, uri-
naris públics, museus,
biblioteques, transports, co-
missaries, institucions (jut-
jats, esglésies....), equipa-
ments sanitaris, carrers,
places, punts de Bicing i d’al-
tres llocs d’interès per al veï-
nat i els turistes.
Els nous senyals s’han dis-
senyat pensant en la seva re-
sistència i fàcil manteniment.
Els plànols de situació, per
exemple, estan protegits amb
una làmina antigrafitti que fa
senzill esborrar-ne les pinta-

des amb esprai. Les plaques
s’han pintat de blau, color
que permet diferenciar-les
d’altres tipus de senyalització
i que també és discret.

El Districte decideix l’em-
plaçament dels senyals en
col·laboració amb l’empresa
encarregada del procés. So-

bre el paper s’elegeixen els
llocs de pas més importants,
com ara els carrers principals
o les sortides de metro. Des-
prés se surt al carrer a com-
provar in situ si les propostes
inicials són factibles i s’hi in-
trodueixen les modificacions
necessàries. Així, a Santa
Maria del Mar s’havia previst
un senyal, però es va decidir
situar-lo en un altre punt en
veure que no s’avenia amb
l’estètica de la plaça. Altres
criteris són no interferir el
pas dels vianants, ni el gir de
vehicles. 

Ciutat Vella estrena la nova
senyalització per a vianants

Hi són mercats,
museus, carrers,
urinaris públics,
institucions...

Jornades Europees de Comerç i Cohesió Social
Redacció 

Sota el lema “Comerç i Co-
hesió Social”, diverses en-

titats de comerciants de Ciu-
tat Vella van organitzar els
passats dies 21 i 22 de juny
les primeres Jornades Euro-
pees d’Immigració, una tro-
bada per propiciar la reflexió
sobre la repercussió del feno-
men de la immigració en el
món comercial.
En diverses taules rodones es
va parlar d’experiències com
el programa per a l’assessora-

ment, formació i inclusió en
el teixit associatiu del comerç
immigrant del Raval i del
Casc Antic, la mediació co-
munitària intercultural o les
estratègies de futur de la so-
cietat civil i de les adminis-
tracions. També es van pre-
sentar algunes iniciatives
estrangeres que han impul-
sat i facilitat la cohesió entre
la població nouvinguda i
l’autòctona, com ara el Car-
naval Cultural de Berlín.
Dins de l’àmbit local, va des-

pertar l’interès, entre d’al-
tres, el projecte de la Ruta de
la Seda (Unesco) com a dià-
leg intercultural.
Les jornades van ser organit-
zades per la Federació de Co-
merç del Casc Antic BCN de
Palau a Palau, l’Eix Comercial
del Raval, la Fundació Tot
Raval i el Pla Integral del
Casc Antic, amb el suport de
les tres administracions cata-
lanes, la Cambra de Comerç
de Barcelona i el  Centre
Unesco de Catalunya.

Moment d’una de les ponències de les jornades.

Un total de 392

plafons i 180 plànols

indiquen els

principals punts

d’interès per al

veïnat i els turistes

S’han instal·lat senyals a 91 emplaçaments de tot el districte.

D E C À L E G  D E L  B O N  S E N YA L  A
Un bon senyal ha de ser visible, però sense molestar el vianant ni trencar el paisatge. Ha

de tenir un disseny discret, integrat en l’entorn i no s’ha de confondre amb altres tipus de

senyals. El missatge ha de ser clar, concret i fàcil de retenir: no ha de donar més informació

que l’estrictament imprescindible, perquè massa missatges dificulten la comprensió.Tant

el contingut (el missatge) com la forma (tipografia, colors, símbols) han de ser uniformes i

tenir continuïtat per no confondre l’usuari.
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Amb deu anys d’existència, La Verònica ja és
tot un clàssic de la ciutat. Abans era al car-

rer d’Avinyó i ara s’ha traslladat a la rambla del
Raval. Per al Francesc Llorca, el seu propietari,
neix una nova etapa, però s'hi manté l’esperit
de sempre. Han sabut fer-se un nom per l’origi-
nalitat i varietat de les seves pizzes i amanides.
Entre les pizzes, podem destacar-ne la que du
el nom de l’establiment, feta amb poma àcida i
gorgonzola, o la de ruca, amb pernil de gla...
entre moltes altres. Pel que fa a les amanides,

serveixi d’exemple la Nabucodonosor, amb
nap, cogombre, poma, ceba i llavors de rosella;
us convidem a descobrir la resta. Recordeu l’es-
cena de la pel·lícula A la ciutat, de Cesc Gay, on
es trobaven els personatges encarnats per la
Leonor Waitling i l’Eduard Fernández? Doncs
era a La Verònica del carrer Avinyó. Ara, al Ra-
val, segur que afavorirà noves trobades.

La Verònica
Rambla del Raval, 2-4 / Tel. 93 329 33 03

E L  T A U L E L L

Les pizzes i amanides més originals ara es mengen al Raval

El nou local de La Verònica, a la rambla del Raval.

Joan Anton Font

A C T I V I T A T S

David Sabaté

Quantes  vegades  heu
tingut ganes de perdre-

us en un museu o d’admirar
un monument camuf lats
entre un grup de turistes? O
de descobrir nous racons de
la vostra ciutat? O de veure
el vostre barri amb uns al-
tres ulls? Aquestes i altres
preguntes poden tenir res-
posta amb el projecte “Viat-
ja a la teva Ciutat Vella”, una
oferta, a preu molt especial,
adreçada als ciutadans de
Barcelona perquè coneguin,
d’una manera diferent, el
centre històric de la seva
ciutat. La idea, que enguany
es repeteix després de l’èxit
de la seva primera edició, es

concreta en una estada de
cap de setmana a Barcelona,
els dies 3 i 4 d’agost, pensa-
da per descobrir, amb ulls
de visitant, però també de

barceloní, la realitat de la
Ciutat Vella d’avui. Aquest
any els hotels seran de 4 i 5
estrelles, que són els que
van tenir més demanda en
la passada edició. L’oferta,
d’altra banda, inclou un di-
nar i  un sopar en restau-
rants de reconegut prestigi,

i un paquet d’activitats lúdi-
ques i culturals. Aquestes
activitats giraran al voltant
d ’un programa de visites
guiades, les quals tindran
lloc a les tardes per evitar la
calor de l ’estiu. Entre les
condicions per poder parti-
cipar en el projecte, hi des-
taca ser major d’edat i estar
empadronat a Barcelona.
Enguany s ’incor pora a la
gestió de la iniciativa l’Asso-
ciació Catalana d’Agències
de Viatges (ACAV), que ofe-
rirà la seva infraestructura i
experiència per facilitar els
tràmits de sol·licitud i gestió
de les reserves. Més infor-
mació al web del Districte.     

Més informació:
Viatja a la teva
Ciutat Vella 
3 i 4 d’agost 
www.bcn.cat/ciutatvella

L’oferta inclou àpats
i una sèrie de visites
guiades pel centre
històric

Un grup de participants en la passada edició de “Viatja a la teva Ciutat Vella”. 

“Viatja a la teva Ciutat Vella” vol que els
barcelonins redescobreixin la seva ciutat

El projecte ofereix un cap de setmana en

un hotel de 4 o 5 estrelles i un programa

d’activitats lúdiques i culturals pel districte

S E R V E I  P Ú B L I C

N. M.

Les altes temperatures que es preveuen per a aquest
estiu poden fer-ho passar molt malament a grups de
persones especialment vulnerables als efectes de la ca-
lor, com ara les més grans de 75 anys, persones amb
discapacitats físiques o psíquiques o que fan un activi-
tat física important, nadons, diabètics, hipertensos,
obesos, malalts crònics (cardiorespiratoris, hepàtics,
amb Parkinson i Alzheimer) i els que prenen medica-
ció per al sistema nerviós central.
Per prevenir les conseqüències més dramàtiques, 
el Departament de Salut ha activat un pla d’actuació
que serà vigent fins al 15 de setembre i que inclou
l’elaboració de plans específics en cada centre 
sanitar i una campanya d’informació amb recoma-
nacions a la població.
Hi ha alguns símptomes clars que ens poden alertar
que algú està patint un cop de calor: temperatura molt
alta, mal de cap, nàusees, set intensa, convulsions,
somnolència o pèrdua del coneixement. En aquest cas,
cal traslladar la persona a un indret més fresc, donar-
li aigua, mullar-la i ventar-la. I avisar urgentment els
serveis sanitaris (061). 
Cal beure molta aigua i sucs, fins i tot sense tenir set;
evitar les begudes alcohòliques i els menjars molt ca-
lents i calòrics. A casa, s’han de tancar les persianes de
les finestres on toca el sol i obrir-les durant la nit per
refrescar-la. Ventiladors i aire condicionat també ens
ajudaran a mantenir les estances més fresques. Al car-
rer, a més d’evitar caminar pel sol, és convenient por-
tar sempre una ampolla d’aigua, vestir amb roba lleu-
gera i de colors clars i cobrir-se el cap.

Més informació: 
Sanitat Respon: 902 111 444 (24 h)
Urgències: 061 

Pla per prevenir els efectes
negatius de la calor
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P O L I E S P O R T I U

Pere S. Paredes

El Complex Esportiu Municipal
del Raval Can Ricart, a Ciutat

Vella, és, segons el seu director tèc-
nic, Joan Ruiz, "una institució que
té molt en compte on està situada
físicament, i això ens fa tenir una
visió del barri molt especial tant
econòmicament com històrica-
ment”.
“Som un barri amb un alt percen-
tatge de persones immigrants”, ex-
plica Ruiz, “i això ha fet que, con-
juntament amb el Distr icte de
Ciutat Vella, aprofitem les múlti-
ples activitats esportives i socials”. 

El CEM del Raval Can Ricart ha es-
tat construït sobre els fonaments
de l’antiga fàbrica tèxtil del mateix

nom. Quan va quedar-se petita es
va obrir una altra fàbrica més gran
al Poblenou. “Encara hi ha gent que
confon les dues institucions, per
això nosaltres sempre diem CEM
del Raval Can Ricart”, diu el res-
ponsable de la instal·lació.
“També per aquesta raó ens agrada
definir sempre el nostre complex
esportiu com una  fàbrica de salut,
ja que així unifiquem les dues acti-
vitats de l’edifici, l’antiga, la fàbrica,
i la nova, l’esport i la salut”, explica
el director tècnic.

Can Ricart, que el 14 de juliol cele-
brarà el seu primer aniversari amb
un gran programa d’activitats i de
portes obertes, té 3.000 abonats i
més de 7.000 metres quadrats
d’instal·lacions on els usuaris po-
den trobar tres tipus diferents d’es-
pais: un pavelló per practicar-hi di-
ferents esports (bàsquet, futbol
sala, etc.), una zona humida amb
piscina, zona de spa, uns espais
semblants a unes termes amb ja-
cuzzi, dutxes de raig a diferents ni-
vells i temperatures; i també un es-
pai amb sales d’activitats dirigides,
zona de fitness, màquines de peses
i cardiovasculars.

Més informació:
CEM del Raval Can Ricart
Sant Olaguer, 10
Tel. 93 441 75 26
www.canricart.com 
infocanricart@activatbcn.com

Aquesta instal·lació de

Ciutat Vella, de més de

7.000 metres quadrats, és

una gran dinamitzadora

social amb la població

immigrant

El centre fa jornada de
portes obertes el 14 de
juliol per celebrar el pri-
mer any de vida

La piscina del centre esportiu.

El Complex Esportiu del Raval Can
Ricart celebra el primer aniversari

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

Nou portal de tràmits

"Tràmits on line" s'ha posat en línia amb
l'objectiu d'aconseguir que el conjunt de la
ciutadania i les empreses estalviïn temps a
l'hora de tramitar i fer gestions amb
l'Ajuntament. Permet realitzar de manera
íntegra el 87% dels tràmits més demanats
a l'Ajuntament. A més, incorpora el servei
Call me back, amb què la persona usuària
demana ajuda tot fent un clic en un botó i
l'Ajuntament li truca per oferir-li ajuda.
www.bcn.cat/tramits

Viatjar en el temps amb el vol virtual

Sobrevolar els carrers i les places de la
ciutat de Barcelona de després de la
postguerra, o observar com la franja
marítima de la ciutat ha canviat amb la
recuperació de les platges en només
cinquanta anys, són algunes de les
noves possibilitats engrescadores que
ofereix la versió última del programa
Vol Virtual per Barcelona del web bcn. 
www.bcn.cat/volvirtual

w
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El seu llibre sembla, sobretot, un
esforç per fer accessible la història
de Ciutat Vella. Tot un repte, oi?
Vidal: És impossible intentar explicar
una cosa viva com és una ciutat. Si
mires l’afany desenfrenat que té l’A-
juntament de Barcelona per intentar
explicar-la, ja és la prova que no es
pot explicar. Si es pogués, ja no cal-
dria fer-ho.
Suposo que es refereix a la part
més actual, on no hi ha una pers-
pectiva històrica. 
V: El  punt de vista més actual admet
moltes opinions. Si l’encàrrec hagués
estat escriure només sobre l’actuali-
tat, hauria estat un problema. 
Monzón: Hay demasiadas manos
que intervienen hoy en la transfor-
mación de Barcelona, y más en Ciutat
Vella, que no es como el Ensanche. 
En qui pensaven quan feien aquest
llibre?
V: L’encàrrec era fer un llibre que ser-
vís com a material de suport per a l’a-

prenentatge de la llengua. Després es va
convertir en una cosa més grossa. Quan
l’escrivia, la imatge que em va servir de
referent era un africà estudiant català.
No sé per què, però m’imaginava que
havia arribat amb pastera. Pensa que a
la Biblioteca de Sant Pau, que és on vaig
i on em van fer l’encàrrec, la primera
secció que veus és la de premsa, i allà
sempre hi ha un formiguer de gent lle-
gint diaris molt exòtics per a nosaltres,
com ara del Pakistan. 
M: En mi caso, la ilustración es de mu-
cha línea, quería que se entendiese lo
que representaba y que mostrara la
transformación de la ciudad. 
El llibre recorda el sentit d’expres-
sions populars com “això sembla
can Seixanta”. Sembla com si es
volgués descobrir la ciutat amaga-
da darrere del llenguatge…
V: Està fet a posta. És una cosa que tro-
bo a faltar en el discurs públic sobre la
integració: els polítics sembla que parlin
amb esdrúixoles. En aquest sentit, sa-
ber que una expressió com “això és can
Seixanta” té un origen com qualsevol al-
tre, i que es pot explicar i compartir,
trobo que actua com un aglutinant. 
En un llibre anterior, “Homeless”,

Pau donava a entendre que Barce-
lona s’estava convertint en un
parc temàtic. En aquest cas, pel fet
de ser un encàrrec de l’Ajunta-
ment, s’ha hagut de plantejar te-
mes de correcció política?
V: Homeless era un llibre de protesta. I
la bona educació t’exigeix que quan
algú et demana una cosa, has d’inten-
tar entendre què és el que vol. Vaig
decidir aprofitar l'ocasió per fer un
exercici personal de desplaçament de
la mirada. Ja hi ha una protesta im-
plícita, que és el nom del protagonis-
ta: es diu Poti-poti. I un poti-poti és
una cosa que s’ha d’ordenar. 

M: ¿El poti-poti sería como un “Qui-
lombo”?
Vidal: No exactamente. El "Quilombo"
es mucho más amplio, ¿no?
M: Y más profundo. Es un desorden en sí. 
V: "Quilombo" es incluso un desorden

moral. 
M: Nace así, pero es aplicable a cual-
quier tipo de desorden. Tu habitación, o
tener un problema con alguien… 
V: Poti-poti es intraducible. El drama
del traductor es éste. ¡Tú no sabes lo
que te ahorras dibujando!
M: Ya sé, ya me imagino… 
Quina és la seva opinió sobre l’ac-
tual Ciutat Vella?
M: Hay una presión inmobiliaria muy
importante, que no sé si el Ayunta-
miento puede o no controlar. En todo
caso, sí es cierto que el Ayuntamiento
no puede transformar Ciutat Vella
sólo con sus fondos ni en veinte años.
Necesita de inversores para conseguir
una recalificación general de la zona.
Pero… ¿está controlada la parte social
que genera ese impacto? No lo sé. 
V: Jo tinc la sensació d’estar en un ex-
periment, com en una proveta. Veig
dues forces que actuen en sentits
oposats: la dimensió universal –el tu-
risme, per exemple– i l’esfera local.
L’Hotel Camper, aquí al costat, és una
metàfora d’aquest xoc: fins i tot han
deixat la façana tal com era per voler
semblar una cosa, però per dins n’és
una altra de diferent.

E N T R E V I S T A Pau Vidal i José Luis Monzón, autors de “Una ciutat que és un barri que és un carrer que és una casa”

Pau Vidal (a l’esquerra) i José Luis Monzón (a la dreta).

Han fet un llibre de títol etern:“Una ciutat que

és un barri que és un carrer que és una casa”, un

conte-joc amb rerefons lingüístic que redesco-

breix Ciutat Vella. L’escriptor i traductor Pau

Vidal (Barcelona, 1967) és el pare del text, i 

l’arquitecte José Luis Monzón (Argentina, 1967),

de les il·lustracions

El llibre es pot consultar 
a les biblioteques 

del districte

“Ciutat Vella és 
com un poti-poti ”

Gerard
Maristany


