
Al final de gener es posarà en mar-
xa la segona fase del Pla de Mobili-
tat de Sant Pere i Santa Caterina,
que té com a objectiu crear zones
de prioritat per als vianants mit-
jançant la reducció del trànsit als
carrers d’aquests barris. El 27 de
gener entraran en funcionament
dues pilones al Portal Nou, a la
cruïlla amb el carrer Davant del
Portal Nou, i a Sant Pere més Baix
cantonada amb General Álvarez de
Castro. Els vehicles no podran cir-
cular per aquests carrers entre les
11 i les 15 hores del matí i entre les
17 i les 20.30 hores de la tarda. Els
diumenges i festius es limitarà el
trànsit rodat entre les 9 i les 21 ho-
res. Durant aquests horaris només
podran circular els veïns.

Prioritat per als vianants a
Sant Pere i Santa Caterina

L’Ajuntament comprarà locals
comercials que estiguin tancats

Vianants a l’avinguda de Francesc Cambó.

PRESSUPOST

Fins al final de 2007 es
destinaran al programa
4 milions d’euros

PREU

S’oferirà als propietaris
entre 2.500 i 3.000 euros
per metre quadrat

OBJECTIU

Adjudicar-los a nous
ocupants per tal de
dinamitzar el comerç 
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E N T R E V I S TA Pàg. 8

Eva Guillamet
Fotògrafa

“Una cosa és passar
i veure el teu entorn i
una altra molt
diferent mirar-lo”

PLE DEL DISTRICTE Pàg. 4

El carrer del Duc de 
la Victòria passarà a
dir-se carrer del Duc

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Club Excursionista
Pirenaic 
Celebra el seu 75è aniversari
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Convocatòria de 
subvencions 2007
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Àpats en companyia
per a gent gran amb
dificultats
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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

Dissabte 21 de gener 
Sopa de soupes
De 10 a 24 h.. Plaça Joan Coromines
Jornada lúdica, festiva i de treball, on veïns de totes les
procedències compartiran sopes nutritives fetes amb
amor i els millors ingredients. 

Del 22 de gener al 30 de març
[POÈTIKAS] III Mostra de Poètiques
Centre Cívic Pati Llimona (Regomir, 3)
Convocatòria oberta per presentar un projecte de poe-
sia digital per participar a la Mostra de poètiques que
tindrà lloc al Centre Cívic Pati Llimona del 3 al 9 de
maig, en el marc de la Setmana de la Poesia a Barcelo-
na. Propostes abans del 30 de març al correu electrò-
nic: programaciopati@transit.es

Del 23 de gener a l’1 d’abril
Horitzó TV
Sala d'Exposicions La Capella de l’Antic Hospital 
de la Santa Creu (Hospital, 56)
Projecte sobre la influència de la televisió i el seu llen-
guatge en el món de l'art, les televisions locals, la tele-
visió per internet. 

Del dimarts 23 de gener al diumenge 4 de març
El jardí abandonat 
A les 21 h (dimarts a dissabte) i 19 h (diumenge). 
Brossa Espai Escènic (Allada Vermell, 13)
Un adéu a la bellesa condemnada pel vitalisme i pel
practicisme del segle que s’apropa. Dins l’Any Rusiñol.

Dijous 11 de gener
Los brutos al poder
A les 21 hores. C. Cívic Drassanes (Nou de la Rambla, 43) 
Obra basada en textos de Bertold Brecht. Finalitzada la
representació, xerrada-debat amb la Cia. Lua Teatro. 

Dijous 25 de gener
Diestra i siniestra
A les 21.30 h. Centre Cívic Barceloneta (Conreria, 1-8)
Dansa. Utilitzant el vídeo i el so a temps real, Mayte
Vaos i Victoria Macarte exploren els límits del cos i la
ment i les rareses dels éssers humans.

Dijous 15 de febrer
La hermana pequeña
A les 21 hores. C. Cívic Drassanes (Nou de la Rambla, 43) 
De la Companyia Náyade.

Divendres 12 de gener i 2 de febrer
Cinema al Pati
A les 17.30 h. Centre Cívic Pati Llimona (Regomir, 3)
El primer divendres de mes,  projecció d’una pel·lícula
infantil al pati del centre cívic.

Dimecres 17 de gener
Alícia Patapam
A les 18 h.  Bib. F. Bonnemaison (Sant Pere més Baix, 7)
L’Alícia està avorrida de la televisió i decideix llegir un lli-
bre i descobreix el Gat amb Botes, la Bella Dorment...

Dijous 25 de gener
Lo Marraco
A les 18 h.  Biblioteca Barceloneta-Fraternitat 
(Comte Santa Clara, 8-10)
Narració d’un conte tradicional català.

Divendres 16 de febrer
Splunch
A les 18 hores. C. Cívic Drassanes (Nou de la Rambla, 43) 
Teatre infantil amb el Trio Lalala.

Divendres 19 de gener
I treni inerti/Ferran Falles
A les 21 h. Almazen (Guifré, 9)
Música improvisada experimental i guitarra elèctrica.

Diumenge 28 de gener 
Que no pari la música!
A les 20 h. Gran Teatre del Liceu (La Rambla, 51)
Concert solidari de la fundació Ciència i Art. Amb
Amaral, Pepe Habichuela, Miquel Gil, Manel Camp i
Joan Crosas. Dins del Festival Barnasants.

Del 22 de gener al 10 de febrer.
Suma Cero, Vidas en Tránsito i Lateral
Centre Cívic Pati Llimona (Regomir, 3)
Exposició de diferents projectes fotogràfics del Col·lec-
tiu Subgrup.

Del 26 de gener al 4 de març
Grans mestres de la pintura europea 
M. Nacional d'Art de Catalunya (Mirador Palau Nacional, 6)
El Greco, Degas, Monet, Renoir, Gauguin, Van Gogh...
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Gerard Maristany

L’objectiu del programa
és adquirir locals co-

mercials que estiguin en des-
ús o a punt d’estar-ho, per tal
de tornar a posar-los al mer-
cat. Qui vulgui instal·lar-se
en un d’aquests locals podrà
fer-ho pagant un lloguer i
tindrà l’opció de comprar el
local. D’aquesta manera, els
locals oberts de nou podran
contribuir, com ja fan els ac-
tius, a la vitalitat urbana i hu-

mana del centre històric de
Barcelona. L’adjudicació es
farà mitjançant un concurs,
on es tindran en compte, a
més de l’oferta econòmica, el
tipus de comerç, la viabilitat
econòmica i el projecte de
disseny i adequació del local.
Aquest pla, executat per l’em-
presa municipal Foment de
Ciutat Vella, pretén dinamit-
zar el comerç en aquelles àre-
es del districte on sigui ne-
cessari impulsar l’activitat

econòmica. 
A hores d’ara s’ha començat a
promocionar aquest progra-
ma, per tal d’arribar als pro-
pietaris dels locals que vul-
guin vendre. En aquesta feina
promocional, el pla compta
amb la cooperació de diverses
associacions de comerciants
del districte. 
Foment de Ciutat Vella
compta amb uns 4 milions
d’euros per gastar fins a final
de 2007. El preu que s’ofereix

és de 2.500-3.000 euros/m2,
un preu que s’ha considerat
“de mercat” per a les zones
esmentades. Es calcula que es
podrien arribar a adquirir
fins a uns 20-30 locals de di-
ferents dimensions, els quals
després s’adjudicarien segons
l’esmentat procés de concurs,
que és molt similar al que es
va fer servir per adjudicar els
locals comercials de l’entorn
del mercat de Santa Caterina.
A més de comerç en sentit

estricte, en aquests locals es
podrien instal·lar altres acti-
vitats econòmiques que po-

guessin ser necessàries per
dotar els barris d’una àmplia
varietat de serveis de proxi-
mitat. 
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L’Ajuntament incentivarà la reobertura de locals comercials tancats.

L’empresa municipal Foment 

de Ciutat Vella destinarà 

4 milions d’euros a comprar

locals comercials en diversos

punts del districte. Es destinaran

a potenciar-hi el comerç 

de proximitat

El preu que s’ofereix
oscil·la entre els
2.500 i els 3.000
euros el m2

L’Ajuntament comprarà locals
per potenciar el comerç

L E S  Z O N E S  M É S  B U S C A D E SA
El pla de compra de locals se centra especialment en les

zones següents:

• El Raval Nord, entre Joaquim Costa i la ronda de Sant

Antoni

• El Raval sud, entre rambla del Raval i ronda de Sant

Pau

• El Gòtic, entre carrers Ferran i Ample

• L’interior de la Barceloneta

• Els barris de Sant Pere i de Santa Caterina.

C IU TA DA N S OPINE N

Raquel Barrera
Sense feina

Hi ha edificis que estan
molt malament; fer-
se’n càrrec serà una
cosa molt bona. Ara per
aquí estan tancant
moltes botigues.

Lídia Prieta
Funcionària

Bé, és millor que un
local estigui ocupat que
no pas que estigui buit,
perquè donarà més
vida al barri i, si és per
concurs, crec que seran
negocis normals.

Muhittin Karkin
Conserge

Hombre, si piden un
alquiler con precios
racionales para los
inmigrantes y para la
gente mayor, estu-
pendo.

Òria Martínez
Estudiant

Vull ser optimista, per
això crec que influirà
positivament. També
m’agradaria que es res-
pectés la vida del barri,
i que s’intenti establir
un diàleg entre la gent
que hi viu.

Lluís Moreno
Jubilat

Crec que anirà bé per a
la vida del barri, però
amb tants centres
comercials com hi ha, la
vida de barri es dete-
riora. Però em sembla
prou bé.

Laura Camús
Dependenta

Crec que serà positiu,
perquè és important
que s’obrin els locals i
que hi hagi projectes; a
més, ara el barri està
creixent.

C o m  c r e u  q u e  i n f l u i r à  l a  v i d a  d e l  b a r r i  l a  c o m p r a  d e  l o c a l s  b u i t s  p e r  p a r t  d e  l ’ A j u n t a m e n t ?
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P L E  D E L  D I S T R I C T E

Pilar Fernández

E ls canvis de denomina-
ció van ser aprovats en

el darrer Consell Plenari
del Districte, celebrat l’any
passat. L’eliminació de la
referència al  Duc de la
Victòria va ser aprovada
per unanimitat de tots els
grups municipals. La deci-
sió de mantenir el nom
genèric de carrer del Duc es
va prendre per evitar pro-
blemes als veïns. 
Per la seva part, la proposta
de modificar el nom i la ca-
tegoria del passatge del Duc
de la Victòria va obtenir els
vots favorables de tots els
grups llevat del PP, el qual
es va abstenir en entendre
que hi ha molts veïns que
no volen el canvi. Aquest
passatge, que ha estat re-

modelat no fa gaire, adqui-
reix la categoria de carrer i
passa a denominar-se Fran-
cesc Pujols. L’informe favo-
rable de les dues modifica-
cions ha passat a la
Ponència de Nomenclàtor.

Abans, però, de l’aprovació
definitiva dels canvis de de-
nominació, la proposta sor-
tirà a exposició pública. 
Un altre punt destacable de
l’ordre del dia del Ple feia
referència a la central de re-
collida pneumàtica del Ra-

val que, segons s’hi va in-
formar, s’està construint al
subsòl de l’Illa de la Ram-
bla de Raval i l’obra civil de
la qual està a punt de fina-
litzar, encara que resta
pendent la instal·lació tèc-
nica. És previst que entri
en funcionament abans de
l’estiu. Quan això succeeixi,
quedaran connectades les
50 bústies de què constarà
inicialment la xarxa, que
s’anirà ampliant posterior-
ment. La central de recolli-
da tindrà una capacitat per
rebre residus de 300 bús-
ties, xifra que equival a deu
tones d’escombraries al dia. 
Actualment funcionen de
manera provisional dos
trams de recollida pneumà-
tica al Raval, el de la Ram-
bla del Raval i el de la plaça
de Sant Agustí. Ja s’ha aca-
bat la instal·lació de la xar-
xa a Maria Aurèlia Cap-
many. Als carrers de la
Lluna i del Lleó només que-
da col·locar les bústies. 

La central de 
recollida 
pneumàtica del
Raval funcionarà
abans de l’estiu

La Loteria Valdés
Miquel Valdés, el primer de la nissaga de Loteria Valdés a la
Rambla, va néixer a Barcelona, el 13 octubre de 1867. Des
de ben jove va ser un gran apassionat dels esports i, sobre-
tot, del futbol. En el negoci com a estanquer compartia una
botiga de la rambla de Sant Josep amb Miguel Loigorri, el
qual tenia la concessió d’una administració de loteria des del
1890. Com que el bitlletaire no tenia descendència, quan ja
era prop de la jubilació va encoratjar Valdés perquè conti-
nués amb la loteria i demanés el traspàs de la concessió.
Fets els tràmits i després d’haver dipositat una fiança de
30.300 pessetes, el 29 de març de 1905 rebia, de la Direc-
ció General del Tresor Públic del Ministeri d’Hisenda de
Madrid, la credencial d’administrador de loteria de primera
classe a la ciutat de Barcelona, amb el número 12, docu-
ment que li permetia començar el nou negoci.
En el transcurs del segle llarg en què han venut milers i mi-
lers de dècims, els de Can Valdés han repartit també nom-
brosos premis: el 1935, trenta anys després de la seva ober-
tura, va vendre per primera vegada la grossa de Nadal, i
tornarien a donar-la, el 1946, el 1963, el 1964, el 1974, el
1978 i el 1988. El segon premi de Nadal van vendre'l el
1906, el 1921, el 1940, el 1953, el 1970 i el 2004 això; a
banda de tercers, quarts i cinquens, com també primers i
segons premis, entre d'altres, del sorteig del Nen.
Miquel Valdés va morir el 1951 i llavors es va fer càrrec de
l’administració de loteria la seva filla, Maria Valdés, succeï-
da pel seu fill Jordi Garcia Valdés, tercera generació i  ac-
tualment al capdavant del negoci familiar. El 1995 va can-
viar de local i es va traslladar al Palau Nou de la Rambla.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 443 22 65

Valdés en una fotografia publicada en un diari durant el

Nadal de 1928. (Foto: Arxiu Loteria Valdés) 

J.M. ContelÀ L B U M  H I S T Ò R I C

El carrer del Duc de la Victòria modifica 

el nom pel del carrer del Duc, i el passatge

del Duc de la Victòria canvia de nom i

categoria

El carrer del Duc de la Victòria
passarà a dir-se carrer del Duc

Imatge de l’actual carrer del Duc de la Victòria.
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N O T Í C I E Sf
Registre per a bicicletes
Ja es pot demanar per Internet els documents per
enregistrar la bicicleta. Entre les novetats que ofe-
reix el web bcn.cat hi ha la pàgina web Registre de Bi-
cicletes, que permet sol·licitar els documents per ins-
criure-les. El web té per objectiu evitar els robatoris
d’aquests vehicles. Amb el registre es pretén aconse-
guir un efecte dissuasiu sobre el robatori i, si final-
ment es produeix el furt, que es posin en marxa els
mecanismes de detecció i identificació.

Homenatge a Càrtex
El passat 16 de novembre va tenir lloc al Pati Llimo-
na l’homenatge al "màgic de la simpatia", en el 50è
aniversari de la seva mort. Ramon Camprubí, Càrtex,
va ser un dels primers mags professionals de Catalu-
nya. La seva trajectòria va conèixer l’apogeu els anys
30 i 40, i va ser molt conegut per la seva especialitat
en la prestidigitació amb cartes i objectes. Era germà
de l’humorista Joan Capri. L’homenatge va comptar
amb les actuacions dels mags Lari, Magoo i Edgar.

Nova font al mercat de Santa Caterina
El barri de Santa Caterina va celebrar el 25 de novem-
bre l’estrena de la part posterior del recinte del mer-
cat, que inclou una font i un mural. El projecte té una
significació especial. La presència de la font vol recor-
dar l’antiga font del claustre del Convent de Santa
Caterina, venerada pels barcelonins. La font és un ho-
menatge a la història del mercat, a les bacallaneries i
té una original forma de cua de bacallà. 

Noves “Pàgines Taronges” 
El Districte de Ciutat Vella col·labora amb el projecte
de Tallers Oberts que organitza l’AFAD des de fa uns
quants anys. La iniciativa és una plataforma per do-
nar a conèixer el treball i l’obra dels artistes del dis-
tricte a la resta de la ciutat. Una nova eina és la guia
Barcelona Pàgines Taronges, que recull informació
sobre 60 artistes i artesans del districte.

Felicia Esquinas

Sant Pere i Santa Caterina
es beneficiaran aviat de la

segona fase del Pla de Mobili-
tat que s ’està aplicant en
aquesta zona. El 27 de gener
entraran en funcionament
dues pilones al Portal Nou, a
la cruïlla amb el carrer Davant
del Portal Nou, i a Sant Pere
més Baix cantonada amb Ge-
neral Álvarez de Castro. 
Els vehicles no podran circu-
lar per aquests dos carrers
mentre funcionin les pilones,
que serà entre les 11 i les 15
hores del matí i entre les 17 i
les 20.30 hores de la tarda.
Els diumenges i festius es li-
mitarà la circulació dels vehi-
cles entre les 9 i les 21 hores.
L’únic trànsit permès durant
aquests horaris serà el dels
veïns del barri, els quals po-
dran accedir-hi mitjançant
una targeta de validació facili-
tada per l’Ajuntament. 

Un entorn sense cotxes
L’objectiu d’aquestes mesures
és crear zones de prioritat
per als vianants amb la re-
ducció del trànsit pels carrers
estrets d’aquests barris. Els
veïns guanyaran un entorn
més segur i tranquil, i els visi-
tants, la possibilitat de gau-
dir, en unes condicions mi-
llors, del comerç i  del

patrimoni cultural d’uns ba-
rris que cada cop atreuen
més persones, especialment
després de la remodelació del
Mercat de Santa Caterina i
del seu entorn. 
El 27 de gener començarà
una setmana d’adaptació.
Durant aquesta setmana hi

haurà uns informadors a
cada pilona per explicar als
ciutadans les noves mesures
de restricció dels vehicles, els
quals encara hi podran cir-
cular. 
Les pilones de Portal Nou i
Sant Pere més Baix correspo-
nen, com hem dit, a la sego-
na fase del Pla de Mobilitat
de Sant Pere i Santa Cateri-
na. La primera fase va arren-
car el novembre passat, amb
canvis de direcció a alguns
carrers i la instal·lació de pi-
lones al carrer Princesa, a l’a-
vinguda Francesc Cambó i al
carrer Colomines, que està el
darrere del Mercat de Santa
Caterina. 
Les dues primeres pilones
són de validació per als veïns
(es poden fer baixar o pujar
amb targetes), mentre que la
del carrer Colomines funcio-
na d’acord amb un horari es-
tablert durant el qual no hi
pot circular ningú.

Més informació:
Oficina d’Atenció al Ciutadà 
Carrer Ramalleres, 17 

Sant Pere i Santa Caterina 
obren espai als vianants

El 27 de gener 
comença una 
setmana 
d’adaptació 

Obres al claustre de l’antic Hospital de la Santa Creu
Redacció

Aquest mes s’inicien les
obres de reforma del

claustre de l’antic Hospital
de la Santa Creu, recinte que
inclou al seu interior els Jar-
dins de Rubió i Lluch. Entre
les actuacions previstes per
millorar les instal·lacions
d’aquest conjunt monumen-
tal destaca la intervenció ar-
queològica que es fa de for-
ma preventiva. Les obres en
marxa consisteixen bàsica-
ment en una nova pavimen-

tació, que es farà amb pedra
de Montjuïc, la construcció
de baixants pluvials, la mo-
dificació dels pendents dels
jardins per millorar la re-
collida natural d’aigua i l'eli-
minació de barreres arqui-
tectòniques.  També es
desenvolupen en coordina-
ció els projectes d’il·lumina-
ció i rec dels jardins. 
Les obres, que han estat ad-
judicades per un pressupost
de 115.679 euros, s'acaba-
ran al final del mes vinent. 

El conjunt de l’Hospital de
la Santa Creu i Casa de la
Convalescència es va cons-
truir a partir de 1406 i du-
rant els  seg les XV, XVI i
XVII. Està catalogat, amb ca-
tegoria A , com a Conjunt
Monumental i declarat Bé
Cultural d’Interès Nacional.
Actualment acull la Bibliote-
ca de Catalunya, l ’Escola
Massana, la Reial Acadèmia
de Farmàcia, la Biblioteca de
Sant Pau i l’Institut d’Estu-
dis Catalans.

Els Jardins de Rubió i Lluch seran reformats.

Aquest mes es posen en marxa dues pilo-

nes per limitar el pas de vehicles al Portal

Nou i Sant Pere més Baix 

La pilona del carrer Princesa va ser instal·lada a la primera fase del projecte.
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En un lloc tan emblemàtic com la Rambla, i
al costat del mercat de la Boqueria, hi ha un

establiment centenari que ha sabut preservar el
seu passat i mirar de cara als nous temps. La
casa Guinart és una botiga on trobem produc-
tes com  pernils, vins, embotits, formatges, con-
serves, amb la màxima garantia de qualitat. Va
ser l’any 1903 quan la Sra. Meme Guinart, que
elaborava pasta fresca en un local de la plaça del
Pedró, va decidir comercialitzar-la en un indret
més transitat. Més endavant es va fer càrrec del

negoci la seva filla, Mercedes Guinart, i poste-
riorment el nét, Josep Moya Guinart. Ara hi
trobem el David Moya, la quarta generació, que
ha renovat l’establiment modernitzant-ne la de-
coració i incloent-hi un servei de degustació i un
petit restaurant per tastar els productes de la
botiga. A més, disposen d’un web des d’on po-
dem encarregar la compra.

Casa Guinart
La Rambla, 95 / Tel.: 93 317 88 87

E L  T A U L E L L

Una botiga centenària a tocar de la Boqueria

Comestibles i begudes de qualitat a Casa Guinart.

Joan Anton Font

E Q U I P A M E N T S

Dolors Roset

Aquests menjadors es tro-
ben als casals municipals

del Casc Antic, Pati Llimona,
Josep Trueta i Tarradellas i
són un espai on persones
grans poden anar a dinar cada
dia de l’any pagant només una
quota simbòlica, perquè el ser-
vei és subvencionat per l’Ajun-
tament. Per accedir-hi, cal que
els serveis socials municipals
així ho indiquin, després d’ha-
ver fet una avaluació global de
la situació econòmica i la rela-
ció social de l'home o la dona
que ho demana.
En aquests menjadors es te-
nen molt en compte les neces-
sitats específiques de les per-
sones grans i els problemes de
salut que poden tenir. Per
aquest motiu, es fan diferents
dietes baixes en greixos i sense
sal, entre d'altres. Un cop al
mes es fa una festa d’aniversa-
ri amb un menú especial per a
tots els que fan anys aquells
dies i també se celebren les
festes populars, com ara Na-
dal, la Castanyada i la Pasqua.
Els menjadors compten amb
un servei professionalitzat i
paral·lelament s’ofereix un

programa de dinamització i
una tutoria personalitzada.
Amb la tutoria,  qui ho vulgui
pot consultar qüestions pun-
tuals, com ara rebuts i cartes

que no acaben d’entendre o in-
dicacions del metge que no
han quedat prou clares, men-
tre que amb el programa de di-
namització es vol potenciar la
relació entre les persones
grans un cop s'ha acabat de di-
nar.
Com que els menjadors es tro-

ben dintre de les instal·lacions
de casals per a la gent gran, és
fàcil que qui ho vulgui, i un
cop s’acaba l’estona de menja-
dor, es quedi a les activitats
que s’organitzen al casal o sim-
plement xerri amb altres per-
sones. Més concretament, s’-
han organitzat uns grups per
potenciar la relació entre els
qui van al menjador i els qui
vénen després des de casa seva
per explicar acudits, llegir poe-
mes o escoltar concerts, a més
de moltes altres propostes.

Més informació
Serveis Socials: 
Erasme Janer, 8 
Nou de la Rambla, 45 
Correu Vell, 5 
Conreria, 1-9 
Plaça Acadèmia, 1

Al 2006 es va
ampliar l’oferta 
amb 50 places més
entre els quatre
menjadors que hi ha

A Ciutat Vella hi ha

quatre menjadors

per a la gent gran

que serveixen un

àpat al dia a 250

persones

Els menjadors estan oberts a l’hora de dinar els 365 dies de l’any.

Àpats en companyia per a 
gent gran a Ciutat Vella

S E R V E I  P Ú B L I C

Bea Sanchís

L’Ajuntament de Barcelona convoca com cada any el pro-
cés de subvencions, que té per finalitat donar suport a
projectes i activitats, tant a escala de districte com de
ciutat, en els àmbits de la Cultura, Participació ciutada-
na, Relacions ciutadanes, Immigració, Medi Ambient,
Esports, Salut pública, Dones, Drets civils, Joventut, Be-
nestar social, Educació i, com a nova modalitat que s’hi
incorpora en aquesta edició 2007, Civisme i convivència.
El període de presentació de les sol·licituds és del 8 de
gener al 8 de febrer de 2007.  Les bases de la convocatò-
ria, com també els impresos normalitzats per formular
la sol·licitud, es troben disponibles, des del passat 18 de
desembre, a les Oficines d’atenció al ciutadà i la resta de
punts de lliurament: Oficina d’Informació Cultural Palau
de la Virreina; Centre de Recursos Barcelona Sostenible;
Centre d’Informació i Assessorament per a Joves (CIAJ);
Casal d’Associacions Juvenils de Barcelona (Transforma-
dors), i Institut Barcelona Esports i Sector de Serveis
Personals. Els documents es poden obtenir també a la
pàgina web de l’Ajuntament, http://www.bcn.cat. Per tal
de facilitar a les entitats el procés de sol·licitud de sub-
venció s’ha simplificat la documentació que s’ha de pre-
sentar. 
Com cada any, per resoldre dubtes, atendre i acompa-
nyar les entitats i persones sol·licitants al llarg del procés
de tramitació, de la subvenció a cada Districte o àrea
central responsable resten a  disposició dels sol·licitants
els equips tècnics de cada modalitat prevista. Només cal
adreçar-s'hi amb l'antelació suficient. Les adreces i hora-
ris estan inclosos a la documentació.

Convocatòria de
subvencions 2007
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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

Bcn cap de setmana

Cada dijous, el web bcn.cat us ofereix la guia
cultural i d'oci, que conté diverses propostes
per a tots els gustos i edats per gaudir més
intensament del cap de setmana a la ciutat.
Hi trobareu informació i reportatges de les
estrenes de teatre, les exposicions, concerts,
activitats per a nens, les estrenes de cinema,
rutes per la ciutat i moltes coses més.
www.bcn.cat

Web d'esports

En aquest apartat del web bcn.cat, hi tro-
bareu tota la informació de l'activitat
esportiva a la ciutat, com ara una agenda
amb els actes esportius que tenen lloc a
Barcelona i també una secció de notícies
amb les darreres novetats. El web també
us ofereix un directori amb les
instal·lacions esportives de la ciutat i un
arxiu fotogràfic amb imatges d'actes espor-
tius que s'han celebrat a Barcelona.
www.bcn.cat/esports

wP O L I E S P O R T I U

Pere S.Paredes

El nou local del Club Excursionista
Pirenaic, inaugurat al final de

l’any passat per l’avui alcalde de Bar-
celona, Jordi Hereu, i pel regidor del
districte, Carles Martí, és situat al ca-
rrer Duran i Bas, “i ens fa creure, una
altra vegada, en els somnis”, diu Mar-
ta Forniés, presidenta de l'entitat.
“Tot el club”, continua la presidenta
“està encantat amb el nou local, ja
que, d’entrada, ens permet continuar
en el nostre barri. Aquí és on volem
fer tota la festa del nostre 75è aniver-
sari. A més, està a peu pla del carrer i
totalment condicionat per ser visitat i
utilitzat per tothom, sense barreres
arquitectòniques. D’aquesta manera,
i com sempre, tenim les portes ober-

tes als amants de la natura”.
Aquest club, que data de 1932,
compta amb més de 500 associats i

ofereix a tothom "les instal·lacions,
les conferències, la biblioteca i les sec-
cions de muntanyisme, espeleologia,

escalada, parapent o esquí”, explica la
presidenta, que és sòcia des de fa 40
anys.
Entre les moltes activitats que estan
preparant per a la celebració del seu
aniversari, el Club Excursionista Pire-
naic destaca “quatre interessants ex-
posicions fotogràfiques de grans
fotògrafs socis de l’entitat, les quals
tindran lloc cada trimestre, a més a
més de concerts i reculls sobre la nos-
tra llarga història, i moltes coses
més”.
“Volem que tothom conegui la natu-
ra”, diu Marta Forniés, “perquè
creiem que la muntanya et fa més
humà, més reflexiu i et fa apreciar co-
ses que, potser, a altres persones els
passen per alt. Amb el contacte amb
la natura adquireixes una sensibilitat
especial”.

Més informació: 
Club Excursionista Pirenaic
C/ Duran i Bas, 16 baixos
Tel.: 93 302 42 39
(de 19.30 a 21.00 h) 
web: perso.wanadoo.es/pirenaic

Amb la il·lusió posada

en la seva nova seu,

aquest popular centre

excursionista de Ciutat

Vella vol omplir d’actes

tot el 2007

El club, fundat l’any
1932, compta
actualment amb més
de 500 associats

Carles Martí i Jordi Hereu, durant la inauguració del nou local.

El Club Excursionista Pirenaic
celebra el 75è  aniversari

per MANEL
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Com va néixer el seu interès per la
fotografia?
Vaig començar a treballar fent fotos fa
deu anys, però la fotografia m'interessa-
va de molt abans. Des d’un principi vaig
saber que em volia dedicar a fotografiar
persones i a fer reportatges, però que-
dant-me en el meu terreny. No m’agra-
da fotografiar coses que siguin molt es-
pectaculars ni que tinguin un contingut
molt evident. Prefereixo treballar amb
imatges que puguin provocar la pau o
un somriure, o fins i tot fer-te pensar.
Ha de ser molt interessant fotografiar
conflictes o països del Tercer Món, però
des de sempre m’ha cridat més captar la
quotidianitat. 
Va tenir algun referent quan co-
mençava? 
Hi ha molts fotògrafs francesos dels
anys 30 i 40 que fotografiaven petites
coses, i això em va impulsar a fotogra-
fiar la meva ciutat des del meu punt de
vista: com actuen les persones dins
d’un paisatge, com es mouen, la sime-

tria dels elements, etc.  
Recorda quina va ser la seva pri-
mera càmara?
Sí, era un sistema que hi havia quan jo
tenia uns 9 anys. Si revelaves un rodet i
sortien totes les exposicions correctes,
et premiaven amb una càmera petita.
Als meus pares els en van regalar una i
me la van donar. Funcionava amb un
rodet que ja no es fabrica i feia fotos
quadrades. 
I la seva primera foto?
Va ser amb aquesta mateixa càmera en
un refugi d’alta muntanya. Hi havia un
senyor fent fotos de la sortida de sol i
em va dir que amb aquella càmera no
em quedarien bé. Després vaig saber
que va ser ell a qui no li van sortir (riu). 
A part de fotografia ha estudiat
Història de l’Art…
Sí, vaig compaginar la carrera amb l’Ins-
titut d’Estudis Fotogràfics. Els profes-
sors de foto em deien que el fet d’haver
vist tantes imatges i obres d’art proba-
blement m’ajudaria en la composició de
les imatges.
El fil conductor del nou calendari
de Ciutat Vella és l’oci, tot i que
també hi són presents la història,
la participació o el descobriment

de nous mons. Li va costar molt
trobar les imatges adequades? 
Vam intentar trobar un equilibri que re-
flectís la varietat del districte en relació
amb l’oci. Ciutat Vella és molt diversa.
Hi ha diferents barris i elements tan di-
ferents com la plaça de Sant Felip Neri,
la platja o el zoo. 
De quina fotografia del calendari
està més orgullosa?
La del nen a la piscina de Can Ricart i la
de la portada van ser molt fàcils d’esco-
llir, em van agradar molt des del princi-

pi; la del CCCB, la de la gent fent ioga al
Parc de la Ciutadella… totes tenen el
seu encant. Una de les coses que més
m’agraden de Barcelona és que la gent
s’organitza per fer activitats aprofitant
espais de la ciutat en moments que no
t’imaginaries, i que no tenen res a veure
amb les oficines i els embussos. És gai-
rebé màgic. Una altra de les conclusions

que he tret del reportatge és que no aca-
baries mai, sempre queden moltes fotos
al calaix. T'ho passes molt bé, però saps
que al final només en pots triar una.
Per sort, amb el temps aprens a ser més
restrictiva. 
Al calendari, hi apareixen diverses
fotos amb infants. Ha estat una
dificultat extra?
Quan fotografies nens t’has de posar al
seu nivell; t’has d’ajupir i t’has d’imagi-
nar que ets com ells. És molt maco per-
què són molt espontanis. És el cas de la
foto de les festes de Sant Roc, amb els
nens mirant un espectacle de màgia.
S’obliden que ets allà, i això és fantàstic.    
Què és per a vostè la fotografia?
És una manera de mirar i de deixar la
teva mirada emmarcada per poder, en
un altre moment, revisar o reviure
aquell moment. Una mirada pot tenir
tota una història al darrere, pot evocar
un record o explicar una cosa totalment
nova. És una manera de retenir una im-
pressió. Una cosa és passar i veure el
teu entorn, i una altra molt diferent mi-
rar-lo. S’ha d’intentar trobar la bellesa
en qualsevol persona o objecte.
Les imatges del calendari es poden
consultar a www.bcn.cat/ciutatvella

E N T R E V I S T A Eva Guillamet, fotògrafa

Per a Eva Guillamet la fotografia és una manera de mirar i fins i tot de revisar.

Eva Guillamet fa més de deu anys que es dedica

a la fotografia. La seva empremta personal la

podem trobar en les fotografies del calendari

de Ciutat Vella 2007       

“Des de sempre m’ha
cridat més captar
la quotidianitat”

David
Sabaté

“Una cosa és passar
i veure el teu entorn i
una altra molt
diferent mirar-lo”


