
El Raval ha estat objecte, en les
darreres dècades, de grans trans-
formacions urbanístiques, les
quals han propiciat el sorgiment
de nous espais que han estat desti-
nats a la trobada de veïns i veïnes,
al lleure del barri o al joc dels in-
fants. La placeta d’Aureli Capmany
és un d’aquests indrets de barri
creats per propiciar la convivència
entre els ciutadans. Ara fa uns
anys, quan es va obrir el carrer
Maria Aurèlia Capmany, escriptora
filla de l’Aureli, ja es va crear el nou
espai a l’extrem nord d’aquest car-
rer. Ara, un cop urbanitzat, s’ha
convertit en una petita plaça molt
a prop d’una altra de les noves pla-
cetes que està dedicada a l’Emili
Vendrell, el cèlebre cantant líric.

Nova placeta al cor del Raval
per a la trobada dels veïns

Inaugurat el jardí de
Victoria de los Ángeles

Imatge de la nova placeta d’Aureli Capmany.

L’alcalde, Jordi Hereu, i el regidor de Ciutat Vella, Carles Martí, van presidir l’acte d’inauguració.
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ATENCIÓ AL CIUTADÀ

Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) 

Ramelleres, 17.
Telèfon d’informació 010 

(preu: 0,55 euros + IVA /cada 3 minuts o fracció).
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

Festival Magdalena Project

Dissabte 17 de març
Geografies
A les 13.15 h. Teatre Adrià Gual (Sant Pere més baix, 7)
Dansa amb la companyia Mudandes-Àngels Margarit.
El projecte Magdalena és una xarxa cultural dinàmica
de teatre i performance de dones. 

Dimecres 21 i dijous 22 de març
Antígona
A les 22 h. Teatre Adrià Gual (Sant Pere més baix, 7)
Amb la companyia peruana Yuyachkani. Consultar pro-
grama complert a www.magdalenabarcelona.org.

Divendres 9, 16, 23 i 30 de març
Ciudad Casting
A les 22 h. Almazen (Guifré, 9)
Dos actors assagen un espectacle sobre les percepcions
de dues ciutats: L’Havana i Barcelona. 

Dissabte 10, 17, 24 i 31 de març
Espectacle de cabaret i clown
A les 22 h. Almazen (Guifré, 9)
Amb Jango Edwards & The Fools Militia i artistes con-
vidats. 90 minuts de diversió.

Dimecres 28 de març
Arketipas
A les 21 h. Centre cívic Drassanes (Nou de la Rambla, 43)
Un acostament a les diverses danses orientals. A càrrec
de la Cía. Como yo lo veo-Esther Burgos.

Dimecres 14 i divendres 16 de març
Rèquiem de Mozart
A les 21 h. Basílica de Santa Maria del Mar (pl. Sta Maria, 1)
Cor i Orquestra Filharmònica de Cambra de Pardubice.

Dissabte 17 de març
Onze hores de música
D’11 a 22 h. Conservatori Municipal (Bruc, 110)
Orquestra simfònica, conjunt de saxos, orquestra de
corda, cobra, tango, cor de noies... Entrada lliure.

Dijous 29 de març
Guitarra solo
A les 20 h. Societat General d’Autors (pg. Colom, 6)
Amb el guitarrista Edwin Guevara. Més informació:
www.accompositors.com.

Dimecres 14 de març
El zoo d’en Pitus
A les 18 h. Bib. Barceloneta (Comte de Santa Clara, 8-10)
Un espectacles en què el foment de la lectura pren cos
amb l’escenificació teatral i el suport d’objectes i músi-
ca. A partir de 3 anys.

Dissabte 17 i 24 de març
Peter Pan
A les 12 h. Bib. Barceloneta (Comte de Santa Clara, 8-10)
Taller dinàmics sobre el famós conte del nen que no
volia créixer. De 7 a 13 anys.

Dijous 22 de març
De quin planeta ets Anna Tarambana?
A les 18 h. Bib. Francesca Bonnemaison 
(Sant Pere més baix, 7)
Espectacle de petit format basat en el llibre de Lauren
Child. A partir de 3 anys.

Dissabte 24 de març
Contes de la maleta
A les 12 h. Casal infantil Pati Llimona (Correu Vell, 5)
A càrrec de Blai Senabre, amb intèrpret de llenguatge
de signes.

Del 7 al 28 de març
Manchester-Barcelona
Centre cívic Pati Llimona (Regomir, 3)
Exposició d’imatges de les nits de Barcelona i per na
Sabrina Susan Fuller. 

Dijous 29 de març
Pintem el barri que volem
18 a 21 h. C.C. Convent de Sant Agustí (Comerç, 36)
Mostra dels tallers del projecte ‘Això que els joves vo-
lem dir’, amb MC’s Break, entre d’altres.

Fins a l’1 d’abril
Horitzó TV
La Capella-Hospital de la Santa Creu (Hospital, 56)
La influència de la televisió i el seu llenguatge en el món
de l’art, les televisions locals, la televisió per internet. 

Fins al 27 de maig 
Per bruixa i metzinera
Museu d’Història de Catalunya (pl. Pau Vila, 3)
Crònica de la cacera de bruixes a Catalunya, on es van
produir 400 judicis entre els segles XV i XVI.

Una publicació de l’Ajuntament de Barcelona. Consell d’Edicions i Publicacions: Carles Martí, Enric Casas, Alfredo Jorge Juan, Jordi Martí, Joan Conde, Glòria
Figuerola, Víctor Gimeno, Màrius Rubert, Joan A. Dalmau, Carme Gibert i José Pérez Freijo. Director: Enric Casas. Director editorial: José Pérez Freijo. Director de con-
tinguts: Joan Àngel Frigola. Relacions Institucionals: Joan Ariza. Redacció: Pilar Fernández, Gerard Maristany, Felicia Esquinas, Núria Mahamud, Daniel Venteo, Pere S.
Paredes, Josep Maria Contel, Joan Anton Font, Dolors Roset, Beatriu Sanchís, Daniel Romaní, David Sabaté, Silvia Gaviña. Coordinació general: José Miguel Esteban.
Coordinació de fotografia: Rafael Escudé. Fotografia: Antoni Lajusticia, Pepa Álvarez, Cristina Diestro, Josep Maria Contel, Luis Clua, Julio Parralo, Ariadna Borràs i
Vicente Zambrano. Disseny: Subirà i Associats. Maquetació i preimpressió: Agustín Viguera, Cristina Vidal. Edició WEB: Miquel Navarro. Producció: Maribel Baños.
Impressió: Mateu Press, SA. Manipulació: General Servei, SA. Distribució: M. Àngels Alonso i Serveis de Correus. Administració: Ascensió García. Departament d’Imatge
i Producció Editorial. Pg. Zona Franca, 60. 08038 Barcelona. Dipòsit legal: B. 29.175-1994.
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David Sabaté 

El passat 3 de febrer es
van inaugurar els jardins

interiors de les noves facul-
tats de Geografia, Història i
Filosofia de la Universitat de
Barcelona, dedicats a la
memòria de la soprano Vic-
toria de los Ángeles, figura
extraordinària de l’òpera bar-
celonina amb una joventut
fortament vinculada al món
universitari. L’acte inaugural,
al qual van assistir unes 300
persones, va començar amb

l’actuació del Quartet Brossa
i la projecció del fragment
d’una entrevista televisada
amb la soprano. Tot seguit
van arribar el record i els elo-
gis. Tant el regidor del Dis-
tricte, Carles Martí, com l’al-
calde de Barcelona, Jordi
Hereu, el rector de la UB,
Màrius Rubiralta, així com
nombrosos familiars de la
soprano i representants de
l’Associació Amics del Liceu i
de la fundació Victoria de los
Ángeles, van elaborar un dis-

curs respectuós i ple d’emo-
ció, amb paraules com “ho-
nestedat”, “senzillesa”, “ètica
professional i  humana” o

“mare exemplar” referides a
la cantant. Carles Martí va
ressaltar la idoneïtat de si-
tuar un espai amb el nom de
la soprano en un enclava-
ment tan a prop de la univer-
sitat com del Gran Teatre del
Liceu, mentre que l’alcalde
Hereu va recordar que “ la
universitat va tornar fa
molts pocs mesos al Raval”, i
que “ara, Victoria de los Án-
geles torna, d’una manera
simbòlica, a la universitat”.
Encara més emotiva, però,
va ser la clausura de l’acte,
amb l’actuació de la soprano
Begoña Alberdi, que va inter-

pretar un bonic fragment de
l’òpera Madame Butterfly’, i
la descoberta de la placa del
jardí, amb la veu enregistra-
da de la mateixa Victoria de

los Ángeles cantant La Bohe-
me, de Puccini, i amb uns
globus i una gran papallona
de paper enlairant-se per da-
munt de les mirades dels as-
sistents.
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El jardí dedicat a Victoria de los Ángeles el dia de la inauguració.

El districte de Ciutat Vella i la

Universitat de Barcelona

inauguren uns jardins públics en

memòria de la cantant situats a

l’espai interior de les noves

facultats del Raval

L’equipament, de
1.000 m2, està obert
a estudiants i
veïnat en general

Un jardí dedicat a la soprano
Victoria de los Ángeles

U N A  G R A N  D E  L’ Ò P E R AA
Nascuda a Barcelona l’1 de novembre de 1923, Victoria de los Ángeles va viure la seva

infantesa al recinte de la universitat, perquè era filla d’un bidell, i allà va adquirir la passió

per la cultura i va entonar les seves primeres notes.Va estudiar al Conservatori del Liceu i

debutà al Gran Teatre del Liceu el 1945.La seva posterior carrera s’ha vist reconeguda amb

moltíssims premis, com la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya (1982) o el Premi

Príncep d’Astúries de les Arts (1991).Va morir el 15 de gener de 2005.

C IU TA DA N S OPINE N

Magdalena Valero
Sense feina

Molt macos, tenen
molt de verd i són tran-
quils. Per passar-hi una
bona estona, estan
molt bé.

Roser González
Estudiant

Semblen jardins de dis-
seny, queda molt maco,
tot i que els bancs que
han posat no són gaire
funcionals.

Albert Planes
Estudiant

Entenc que, estant al
centre de la ciutat, no
puguem tenir els jar-
dins que teníem a l’al-
tra universitat, però
crec que són molt
urbans.

Marc Curto
Cambrer

Molt bonics. Tots els
jardins estan bé i és
d’agrair que dins d’un
recinte de ciment hi
posin una zona verda.

Miquel Moré
Educador social

Em sembla que tenen
poc espai dins del cam-
pus universitari, però sí
que és veritat que si
estan oberts al públic
és una oportunitat per-
què la gent del barri en
pugui gaudir. 

M. José Díez
Venedora

Em semblen bé, però
penso que no són gaire
vistosos, potser perquè
encara no ha arribat la
primavera. Crec que
amb el temps tindran
una mica més de vida.

Q u è  l i  s e m b l e n  e l s  n o u s  j a r d i n s ?
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P L E  D E L  D I S T R I C T E  

Núria Mahamud

Sis anys després de l’últi-
ma funció, es comença

a albirar un futur clar per al
teatre Arnau. L’Ajuntament
ha decidit posar fil a l’agu-
lla per revifar l’eix artístic
del Paral·lel iniciant els trà-
mits d’expropiació del vell
teatre, el qual es va inaugu-
rar l’any 1906. 
El regidor Carles Martí va
confirmar a l’últim Plenari
que el teatre es dedicarà a
les arts escèniques, però
que encara no es pot con-
cretar de quin tipus ni
amb quin aforament. L’Ar-
nau és inclòs en el catàleg
d’edificis protegits de Ciu-
tat Vella, un fet que difi-
culta i encareix la seva po-
sada al dia, motiu pel qual

s’ha considerat necessari
que passi a titularitat pú-
blica i recuperi així la seva
activitat històrica.
L’Ajuntament restaurarà
les façanes, eliminarà els
elements superposats i re-

cuperarà, si és possible,
tots els ornaments d’inte-
rior originals. El cost de
l’expropiació, que es farà a
través de Foment de Ciutat
Vella, és d’1.143.251 euros
i les indemnitzacions pel

cessament de les activitats
comercials als baixos de l’e-
difici s’han valorat provi-
sionalment en 1.362.030
euros.
Tots els grups municipals
van donar suport a aquesta
iniciativa. 
D’altra banda, el Plenari
també va aprovar la nova
senyalització per a vianants
de Ciutat Vella, segons el
model que ja s’ha implantat
en altres districtes com les
Corts. Els senyals indicaran
noms de carrers i places i
llocs d’interès patrimonial,
cultural o social, a més de
mostrar un plànol de situa-
ció. “S’instal·laran 100 pals
de senyalització en tres me-
sos i al Call hi haurà plafons
que explicaran la història
del barri jueu en català, cas-
tellà i anglès”, va explicar el
conseller Jordi Valero (ICV).

Imatge de l’actual estat de la façana del teatre Arnau.

Es recuperaran 
els ornaments
interiors i es 
restauraran les
façanes

Del convent de Jonqueres 
a l’església de la Puríssima
Concepció (II)
L’interès dels feligresos de l’Eixample pel trasllat des de
Ciutat Vella fins aquest indret de l’església gòtica del segle
XIII de Jonqueres, cosa per a la qual es necessitava el vis-
tiplau dels Ordes Militars, va topar en el temps amb la re-
solució de la Junta Revolucionària, sorgida de la revolu-
ció de setembre el 1868, per la qual se’n decretava
l'enderrocament. Malgrat els passos fets per nombroses
personalitats i entitats per conservar-lo, l’edifici va co-
mençar a ser demolit. Per sort, totes les pedres de l'antiga
construcció van ser numerades i traslladades més tard al
solar que hi havia al carrer Aragó cantonada amb Llúria
on s’havia d’aixecar un nou temple. No va ocórrer el ma-
teix amb el paviment, el qual va servir per empedrar dife-
rents voreres de la ciutat.
El mes de juny de 1869 es va començar a fer els fonaments
de l’església i el claustre, i el 30 de juny el bisbe va beneir i
col·locar la primera pedra del nou edifici. La construcció es
va fer amb donatius de particulars i això va fer que les
obres quedessin paralitzades en més d’una ocasió per man-
ca de diners. Finalment, el mes de juliol de 1871 les obres
van agafar un bon ritme, tot i que va caldre fer crides des
del Diario de Barcelona per recaptar noves ajudes.
A la primeria d’agost, la bandera espanyola col·locada al
capdamunt de la coberta anunciava l’acabament de l’obra
i el dia 15 d’agost, festa de l’Assumpció, el vicari general
beneïa el nou temple. La nova església entrà en servei,
però encara quedaven per fer diverses coses que es van
anar acabant els anys següents.
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 teatre Arnau va tancar fa sis anys i es

troba actualment en un estat d’abandó

L’Ajuntament recuperarà l’Arnau
per obrir-lo com a espai cultural

ÀLB UM HI S TÒR IC

Interior de l’església de la Concepció. (Foto: Arxiu JMC)
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N O T Í C I E Sf
Mostra sobre Hammershoi i Dreyer 
Fins al maig es pot visitar la mostra sobre Hamershoi
i Dreyer al Centre de Cultura Contemporània de Bar-
celona, c/ Montalegre, 5. L’exposició mostra les obres
del pintor Vilhelm Hammershoi (1864-1916) i del ci-
neasta Carl Th. Dreyer (1889-1968) en un diàleg vi-
sual innovador i suggerent. Per primera vegada es
reuneix en una producció aquests dos artistes dane-
sos. La mostra comptarà amb pintures i muntatges
que mostraran fragments de les pel·lícules de Dreyer. 

Programa de promoció d’inserció laboral
L’Ajuntament de Barcelona i la Conselleria de Treball
han posat en marxa tres programes per promoure
l’ocupació i la inserció laboral als barris de Santa Ca-
terina i de Roquetes. Aquesta iniciativa forma part
del programa d’accions complementàries de la pri-
mera convocatòria de la Llei de barris d’atenció espe-
cial. 77 persones sense feina aprendran un ofici men-
tre desenvolupen tasques de rehabilitació i serveis en
aquests dos barris.

El Barceloneta, campió de waterpolo 
El CN Atlètic Barceloneta ha guanyat la Copa del Rei
de Waterpolo per segon any consecutiu. Aquesta ha
estat la cinquena vegada que el club guanya aquest
títol en la seva història. El club mariner es va enfron-
tar a la final amb el CN Terrassa a la piscina d’aquest
últim equip. El resultat va ser de 5 a 10 a favor de l’e-
quip de Ciutat Vella.

Guardons del Consell del Districte
El passat 12 de febrer es van lliurar els guardons del
Consell del Districte de Ciutat Vella. Coincidint amb
la celebració del 20è aniversari dels consells de dis-
tricte, s’ha volgut premiar la trajectòria de persones
que han destacat pel seu paper a la vida associativa
veïnal. Es tracta de Rosa Durban, Josep Cunillera,
Carme Castells, Ernest Fuertes, Prudenci Sánchez,
Manel Macià, Joan Manel Moscat i Antonio Peñalver.

Dolors Roset

En un esforç per dur a la
pràctica la convicció que

les ciutats i els seus barris es
construeixen a partir de grans
i petits espais destinats a la
convivència, el Raval compta
ara amb un altre d’aquests
nous indrets: la placeta d’Au-
reli Capmany. Amb aquesta
petita plaça, Ciutat Vella
guanya un espai per a l’ús ciu-
tadà. És un dels molts nous
indrets que s’han creat des
que, fa anys, el districte es va
fixar com a objectiu la seva
revitalització a través, sobre-
tot, de la transformació urba-
nística. Una renovació en la
qual s’ha conservat l’essència
del barri. En aquest indret, un

cop acabat l’edifici d’habitat-
ges de promoció pública que
s’hi va fer, així com la
instal·lació en el subsòl dels
tubs del sistema de recollida

pneumàtica de residus, es va
procedir a la urbanització de
la petita plaça que ara fa un
mes llarg es va inaugurar.

Aureli Capmany
El folklorista va ser un gran
activista de la cultura, músic i
pedagog de la primera meitat
del segle XX. Va ser fundador
de l’Orfeó Català i de la revis-
ta En Patufet i dirigí l’Esbart
Català de Dansaires. Durant
tota la seva vida es va mante-
nir molt actiu assessorant i
col·laborant en molts projec-
tes culturals que van enriquir
la seva trajectòria professio-
nal i humana.
Es va interessar per l’estudi
dels costums catalans i espe-
cialment per les rondalles,
cançons i danses populars.
Publicà diversos llibres al res-
pecte, entre els més coneguts
avui dia hi ha el Cançoner
Popular, que es va editar en-
tre el 1901 i el 1913, i el Ca-
lendari de llegendes, cos-
tums i festes tradicionals
catalanes, que va veure la
llum al 1951.
La gran inquietud cultural i
l’esperit autodidacta de Cap-
many van tenir continuïtat
després, en bona part, per la
seva filla Maria Aurèlia.

Aureli Capmany dóna nom a
una nova placeta del Raval

La plaça és part de
la transformació
del Raval per
afavorir la
convivència dels
veïns i veïnes

390 milions d’euros d’inversió pública a Ciutat Vella 
Daniel Venteo

Entre els  anys 2004 i
2007, Ciutat Vella ha re-

but una inversió pública to-
tal que ascendeix a 390 mi-
lions d’euros, dels quals 244
corresponen a la inversió di-
recta de l ’Ajuntament de
Barcelona. Les actuacions
municipals s’han dut a ter-
me d’acord amb un pla d’ac-
tuació elaborat a partir d’un
intens procés de participa-
ció amb el moviment veïnal
i associatiu de Ciutat Vella.

Les seves línies bàsiques
han estat la transformació
urbanística dels barris, la
millora de l’habitatge, l’in-
crement de la nete ja i  el
manteniment de l’espai pú-
blic, el foment de la con-
vivència ciutadana i l’equili-
bri comercial. 
En paraules de Carles Martí,
regidor del Districte, aquest
gran esforç inversor ha tin-
gut per objectiu “consolidar
Ciutat Vella com l’autèntic
centre de la vida ciutadana

barcelonina i potenciar el
seu caràcter residencial”.
Entre les actuacions desta-
cades d’aquests últims anys
hi ha la millora del barri de
Santa Caterina, la rambla
del Raval, la plaça de la Gar-
dunya, la Barceloneta i el
sector de Valldonzella ,  a
més de les nombroses inter-
vencions en places i carrers,
com ara el carrer de la Prin-
cesa, i la modernització de
la xarxa d’equipaments mu-
nicipals.

El barri de Santa Caterina és un dels que més ha millorat.

El nou espai es troba

a la confluència dels

carrers del Carme i

Riera Alta. S’hi arriba

fàcilment pujant per

la rambla del Raval,

sentit muntanya, i

continuant pel carrer

de Maria Aurèlia

Capmany

La placeta Aureli Capmany, un nou espai per al Raval.

E S PA I  P E R  A  E N T I TAT S  D E L  B A R R IA
A la placeta Aureli Capmany hi ha la seu de l’Associació de

Veïns del Raval i de Ràdio Ciutat Vella, les quals, coincidint

amb la inauguració de la petita plaça, al gener, van estre-

nar noves seus més adaptades a les seves necessitats.

Ràdio Ciutat Vella, que emet al dial 100.4 de la FM, es pot

sentir per tot el barri, a gran part de Barcelona i a algunes

poblacions del voltant.L’Associació de Veïns del Raval tre-

balla amb altres entitats del barri per millorar-lo.
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Molts infants han gaudit de les joguines de
Foyé, una botiga del carrer dels Banys

Nous que va fundar en Francisco Foyé Jones
l’any 1905 i que encara avui conserva la decora-
ció antiga. Al començament feien molts articles
a mà, com els guarniments de Nadal, les cases
de nines, les joguines de llauna... El fundador
també viatjava molt i visitava fires, cosa poc
corrent aleshores, i això li permetia vendre jo-
guines que no es trobaven enlloc més de la ciu-
tat. En temps més recents, joguines Foyé es van

especialitzar en Meccano i Scalextric i s’hi podia
trobar tota mena d’accessoris. Ara hi ha al cap-
davant la Susanna Ventosa Fàbrega, besnéta del
fundador, que va agafar el relleu de la mare, la
Susanna Fàbrega Foyé. L’actual propietària s’ha
adaptat al canvi de costums lúdics, però a les vi-
trines de Foyé encara hi ha cases de nines i jo-
guines de llauna per als nostàlgics.

Joguines Foyé
C/ Banys Nous, 13. Tel. 93 302 03 89

E L  T A U L E L L

Les joguines que han il·lusionat moltes generacions

Joguines Foyé és un comerç històric, obert el 1905.

Joan Anton Font

E Q U I P A M E N T S

Felicia Esquinas

Quan els arqueòlegs van
entrar al subsòl de l’an-

tic mercat de Santa Caterina
no sabien què hi trobarien,
perquè el gran convent domi-
nic construït al segle XIII va
ser enderrocat a mitjan segle
XIX. Però els 7.000 m2 d’exca-
vació amagaven sorpreses
com ara dos absis de l’església
del convent, dels segles XIII i
XVI. O les restes d’una petita
església de l ’XI ,  anterior,
doncs, al convent gòtic. O les
tombes d’un cementiri cristià
del segle IV. El viatge, previ
pas per l’època romana, va
arribar fins a la prehistòria. 
“El més important d’aquest
jaciment és que va permetre
reconstruir tota la història
del solar, des de la prehistòria
fins a l’actualitat”, explica Isa-
bel Fernández del Moral, ar-

queòloga del Museu d’Histò-
ria de la Ciutat. 
L’excavació de la qual parlem
es va iniciar fa una dècada,
tot just abans de la remode-
lació del mercat de Santa Ca-
terina. Davant del valor de
les restes, la Generalitat va

disposar que se’n conservés
una part, concretament els
600 m2 situats a la cantona-
da dels carrers de Colomines
i de Giralt el Pellisser, a la
façana posterior del mercat,
on avui hi ha la plaça de Joan
Capri.  

Aquí és on s’ha inaugurat
l’Espai Santa Caterina. Cen-
tre d’Interpretació Arqueolò-
gica. És un petit mirador que
dóna a les restes, visibles
també des del carrer pel perí-
metre envidrat. A l’espai es
pot contemplar un dels absis
de l’església del convent, una
cripta del segle XIX destinada
als frares i alguna tomba del
segle XI. Uns plafons expliquen
la història del solar i de l’exca-
vació. L’entrada és gratuïta.
En una segona fase del pro-
jecte, els visitants podran ac-
cedir a les restes i passejar pel
subsòl arqueològic, on po-
dran contemplar, entre d’al-
tres, les pintures murals de la
necròpolis paleocristiana. 

Més informació:
Museu d’Història 
de la Ciutat (MHC)
Tel. 93 315 11 11
Horari: 
dll./dm./dc./ds. de 8.30 
a 14 h 
dj./dv. de 8.30 a 20 h

Els dissabtes s’hi fan
visites comentades,
i el Museu d’Història
l’ha inclòs 
als seus itineraris

En aquest mirador situat a la plaça de Joan

Capri, s’hi pot veure un  absis de l’església

del convent i una cripta del segle XIX

Les restes arqueològiques ocupen una superfície de 600 m2.

El mercat de Santa Caterina
estrena un espai arqueològic

S E R V E I  P Ú B L I C

David Sabaté

L’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat és
un organisme que promou l’accessibilitat per garantir
que les persones amb discapacitat puguin gaudir de la
vida ciutadana. El seu consell rector és format per
vint persones, la meitat de les quals són regidors mu-
nicipals –majoritàriament– i l’altra meitat represen-
tants de les persones amb discapacitat de la ciutat es-
collits per votació directa. D’aquests últims, cinc
representen les persones amb discapacitat física; dos
les persones amb discapacitat per malaltia mental; un
les que tenen discapacitat intel·lectual; un altre les
persones amb discapacitats auditives, i un últim els
discapacitats visuals. Tenen dret a votar les persones
que tinguin el certificat del grau de disminució que
atorga la Generalitat i que estan empadronades a la
ciutat de Barcelona. En el cas de les persones majors
d’edat, incapacitades legalment, poden votar elles o
els seus tutors. També poden votar els pares o tutors
de menors de 18 anys que tinguin el certificat del grau
de disminució del menor i que estiguin empadronats a
la ciutat. Les votacions es faran el 17 de març a la seu
de l’Institut, a l’av. Diagonal, 233, de 10 h a 20 h. 

17 de març, de 10 a 20 h 
Av. Diagonal, 233
www.bcn.cat/imd     
www.bcn.cat/accessible 
a/e: sap@bcn.cat 
Tel.: 93 413 27 16/75/77
Fax: 93 413 28 00
Missatges de text curt: 93 231 96 14 

Les persones amb 
discapacitat elegeixen
els seus representants
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P O L I E S P O R T I U

Pere S. Paredes

El dia va ser idoni per a una cur-
sa d’aquestes característiques,

“perquè per córrer, gaudir i acabar
els 21,097 quilòmetres, tot ha d’es-
tar bé: el dia, l’ambient i tu mateix
físicament i mentalment”. Aquesta
era una de les frases més significa-
tives que deien els corredors a l’aca-
bament la cursa. I així va ser, ja que
el dia va acompanyar els corredors i
l’ambient dintre i fora de la cursa va
ser molt engrescador. 
Per a l’alcalde de Barcelona, Jordi
Hereu, “la mitja marató és un gran
aperitiu d’una primavera intensa.
Sobretot, és la millor preparació per
a la gran marató del 4 de març”.

Aquesta edició de la mitja marató,
que va recórrer el passat 11 de febrer
els principals carrers de quatre dis-
trictes de Barcelona, va veure com el
kenyà Jacob Yator, amb 1.01.10, i
Estela Navascués (1.14.56) van mar-
car els millors temps en les seves res-
pectives classificacions.
La mitja marató d’aquest any va
comptar amb algunes novetats,
com el canvi de lloc tant del punt
de sortida com del d'arribada; l’iti-
nerari, però, va ser  molt similar al
d'altres curses barcelonines i va re-
córrer punts tan emblemàtics de
Barcelona com la plaça Catalunya,
la Rambla, el passeig Colom, la
Gran Via de les Corts Catalanes, l’a-
vinguda Diagonal, el Front Marí-
tim, el Fòrum o el carrer Marina i
l’avinguda Meridiana.
Per a Toñi Crisa, de Ciutat Vella, “és
un veritable plaer córrer per la ciu-

tat. Aquestes curses s’han de pro-
mocionar més. Avui intentaré supe-
rar la meva marca, però el que més
m’agrada és l’ambient que es respi-
ra a la ciutat, entre els atletes i el
públic que ve a veure’ns córrer”.

Que les curses a Barcelona arros-
seguen molta gent, és prou cone-
gut, i una bona mostra n'és que la
mitja marató ha vist competir, en-
tre altres participants, un profes-
sor de Washington que s'estava
unes setmanes a la nostra ciutat
per donar classes a una universitat
i un brasiler que hi passava uns
dies de vacances.

Els corredors han passat

per quatre dels deu 

districtes de la ciutat i

s’ha pogut veure l’estreta 

vinculació de la ciutat  de

Barcelona amb la cursa i

amb els atletes

Jacob Yator (1.01.10) i
Estela Navascués
(1.14.56), els primers
classificats de la prova

La mitja marató es va celebrar l’11 de febrer.

Molts barcelonins segueixen 
de prop la mitja marató

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 
Universitat 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

Web de participació ciutadana 

Aquest web vol ser un instrument útil i
facilitador de la participació a la ciutat.
En el web de Participació Ciutadana, hi
trobareu informació sobre com, en què i
quan es pot participar i, també, les prin-
cipals accions iniciatives i participatives
tant a l'àmbit de tota la ciutat com dels
districtes.
www.bcn.cat/participacio

Barcelona Ciència 2007

El web ofereix tota la informació sobre
el programa Barcelona Ciència 2007,
que és una iniciativa municipal per a la
difusió de la ciència entre els ciutadans.
Amb aquesta finalitat, durant el 2007
s'organitzaran diferents activitats i
accions especials de divulgació científi-
ca en què participaran la universitat,
l'empresa i els mons educatiu, cultural i
associatiu.
www.bcn.cat/ciencia2007

w

per MANEL
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La seva tesi doctoral és sobre la
vida, la literatura i el mite. Què és
el que més l’impacta de Rusiñol?
La potència de la imatge que hi ha al
voltant de la seva vida pot més fins i tot
que la pròpia biografia, perquè tenia
una gran capacitat de seducció i d’aglu-
tinar gent al seu voltant que es mani-
festava arreu on anava.
Rusiñol va escriure L’Auca del Se-
nyor Esteve. Quina és la Barcelona
de l’autor?
És justament la zona on visc.
Una coincidència cercada expres-
sament?
Barcelona és una ciutat fascinant i el fet
de preparar una tesi sobre Rusiñol em
feia anar molt a Sitges, però tot i treba-
llar a Girona, el lloc intermediari ideal
era Barcelona. He viscut a diversos llocs
de l’Eixample i amb el meu company
vam trobar un pis al carrer Lluís Com-
panys. Des de casa veig el parc de la
Ciutadella, que és un dels escenaris clau
de L’Auca del Senyor Esteve.

Per on es desenvolupa la literatura
de l’autor?
Rusiñol va néixer al carrer de la Prin-
cesa i a la seva vida té molta im-
portància el barri de la Ribera, que és
on desenvolupa gran part de L’Auca
del Senyor Esteve, una novel·la amb
ressons molt autobiogràfics. De fet,
aquesta obra cabdal de Rusiñol expli-
ca la història de Barcelona des de
1830, moment en què el primer se-
nyor Esteve funda la botiga La Pun-
tual. Hi podem veure les grans trans-
formacions de la ciutat durant la
modernitat. Hi trobem la vida dels
Esteve al parc de la Ciutadella, al car-
rer dels Flassaders, a la plaça del
Born, al passeig de Sant Joan... 
Així Rusiñol va escriure una obra
on es descriu perfectament l’urba-
nisme i la sociologia de la ciutat?
I tant! Quan passeges per aquests car-
rers et pots fixar que hi ha el mateix trà-
fic comercial que hi havia en l’època de
Rusiñol. La població que ha substituït la
menestralia d’aquell temps és a l’actuali-
tat la població xinesa. Els Esteve del se-
gle XXI són els xinesos i segur que Rusi-
ñol avui els descriuria en la seva
novel·la. 

Com sorgeix l’Any Rusiñol?
Sitges volia celebrar que fa 75 anys la
vila va heretar el Cau Ferrat, l’epicen-
tre artístic de Rusiñol i un edifici que
actualment necessita una reforma
important, perquè és una casa molt
bonica però que té un fonaments dè-
bils i que rep directament el desgast
de la salabror del mar. La Regidoria
de Turisme i Promoció Cultural s’ha
replantejat, a més a més, potenciar la
figura de Rusiñol i el modernisme, i
em va demanar que dissenyés l’es-
tructura d’aquest Any.

Quines són les bases d’aquest es-
deveniment?
Rusiñol era un intel·lectual i una espè-
cie de sacerdot de l’art i el Cau Ferrat
era el seu temple i el centre d’actuacions
del modernisme, que pretenia convertir
la cultura catalana en una cultura nacio-

nal, moderna i europea, davant una Es-
panya negra que s’embolica en la darre-
ra guerra colonial.
Com es desenvoluparan les activi-
tats a Barcelona per commemorar
l’Any Rusiñol?
A mitjan febrer es va inaugurar la plaça
de La Puntual, a l’encreuament dels car-
rers de la Princesa i Allada-Vermell. A
l’Institut de Cultura basen l’homenatge
en el centenari de la publicació de L’Au-
ca del Senyor Esteve i amb la col·labora-
ció de Pilar Vélez s’està preparant un iti-
nerari literari per tots els indrets
relacionats amb aquesta obra.
Creu que aquests homenatges li
agradarien a l’autor?
Penso que se’n riuria de tots els home-
natges, perquè era un personatge molt
sa i sempre posava la seva nota d’ironia.
Sovint deia que quan a algú li preparen
un homenatge és que ja li estant prepa-
ran l’enterrament. Amb tot, Rusiñol sa-
bia agrair els reconeixements, perquè
cal tenir en compte que, des del punt de
vista intel·lectual, quan va entrar amb
força el noucentisme ell es va convertir
en la "bèstia negra" d’aquest moviment
pel que havia representat dins el mo-
dernisme.

E N T R E V I S T A Mita  Casac uber ta ,  comissàr ia  de  l ’Any  Rusiñol

Casacoberta pensa que Rusiñol es riuria de tots els homenatges.

Nascuda a Olot l’any 1964, aquesta veïna del 

passeig Lluís Companys, doctora en Filologia

Catalana i professora de la Universitat de Girona,

ha dedicat gran part de la seva vida a estudiar la

figura de Santiago Rusiñol, al qual enguany es

dedica un conjunt d’activitats. Casacuberta és

comissària de l’anomenat  Any Rusiñol, que es

desenvoluparà fins al juny de 2007

“Tenia una gran capacitat
de seducció i d’aglutinar

gent al seu voltant”

“El senyor Esteve
actual seria xinès”

Miquel
Pellicer


