
El nou Punt d’Informació i Atenció
a les Dones-PIAD Ciutat Vella (car-
rer Erasme Janer, 8) va entrar en
funcionament el 2 de novembre
passat. La seva funció és “informar,
escoltar, assessorar i donar suport a
totes les dones que ho necessitin, i
en tots els àmbits: professional, per-
sonal, educatiu, de lleure...”, explica
Laura Pérez, responsable del nou
servei. Dues de les prioritats del
PIAD són la lluita contra la violència
de gènere i la prevenció de l’aïlla-
ment social mitjançant la participa-
ció. El PIAD disposa d’informació
sobre qualsevol tema d’interès per a
la dona, com també sobre els seus
drets i sobre discriminació sexual o
laboral. Un cop a la setmana ofereix
assessorament jurídic gratuït.

Obre el Punt d’Informació 
i Atenció a les Dones

El Nadal surt als carrers
i places de Ciutat Vella

Darrera reunió del Consell de Dones del Districte, el novembre passat.

FIRES

Parades d’alimentació,
guarniments i artesania
per a tots els gustos

ENLLUMENAT

L’alcalde, Jordi Hereu,
va encendre els llums
de Nadal de la ciutat

ANIMACIÓ

Amb cercaviles,caga tió,
caramelles i el trenet,hi
haurà festa matí i tarda

Pàg. 3
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E N T R E V I S TA Pàg. 8

Carles Martí
Regidor del Districte 
de Ciutat Vella

“El caràcter de centre
de la ciutat i de barri
ha d’estar equilibrat
a Ciutat Vella”

E N T I TAT S Pàg. 4

El festival Raval(s)

es consolida com a
vehicle integrador

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

80 participants
a la primera edició
del Campionat
BCN de Sudoku

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Decoració 
nadalenca:
bonica i sostenible

E Q U I PA M E N T S Pàg. 6

Museu Tèxtil i
d'Indumentària
Dels vestits més antics
d’Espanya a la creativitat
de Balenciaga
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Jordi Hereu va activar la iluminació nadalenca de la ciutat acompanyat d’un grup de diables infantil.



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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ACTIVITATS DE NADAL

2, 3, 6, 10, 16 i 17 de desembre
Sortida de la Carassa
De 12 a 14 h. Sortida de la Fira de Santa Llúcia
Acompanyada dels geganters del Raval, de la plaça
Nova, de Sant Pere de les Puel·les, del Pi, l’Esbart Ca-
talà de Dansaires i els geganters del Casc Antic.

Divendres 15 de desembre
Diada de les Tradicions 
i els Costums Nadalencs 
De 12 a 13 h i de 17 a 18 h. Fira de Santa Llúcia
Sortida de la Carassa amb membres de totes les colles
de la Coordinadora de Colles de Gegants i Bestiari de
Ciutat Vella. Tió popular, desgustacions de cava i torró
típic de Catalunya, espectacles infantils, música i dan-
ses tradicionals del cicle de Nadal. 

Dissabte 16 de desembre
Festa del Caga tió
A les 17 h. Plaça Sant Agustí (Nou de la Rambla, 88)
S’hi repartiran caramels, regals i berenar. Concert de
nadales a l’interior de l’església Sant Agustí.

Diumenge 17 de desembre
Anunci de Nadal a Santa Maria del Mar
A les 20.30 h. Entorn de Santa María del Mar
Cercavila de tabalers i diables per Canvis Vells, Pla de Pa-
lau, Espaseria, Ases, Olles, Vidrieria, Rec i pg. del Born.
Organitza: Ass. Colles Geganteres i Diables de Barcelona.

Dijous 21 de desembre
Cantada de nadales
A les 19 h. Sant Pere més alt (cloenda final al Palau Alòs) 
Organitza: Federació de Comerç del Casc Antic “Barce-
lona de Palau a Palau”

Dijous 4 de gener
Els Patges Reials a la Barceloneta
Tarda. Sortida: Centre Cívic Barceloneta (Conreria, s/n)
Rua fins a la plaça Poeta Boscà i recollida de cartes. Orga-
nitza: Ex alumnes de l’Escola d’Adults de la Barceloneta.

Divendres 5 de gener
Cavalcada de Barcelona
A les 17.30 h. Sortida: Portal de la Pau
A les 18 h, Ses Majestats es traslladen en cotxe d’època
al pg. Colom, d’Isabell II i l’av. Marquès d’Argentera. I
seguiran per Via Laietana, Urquinaona, Fontanella, pl.
Catalunya, Pelai, plaça Universitat, ronda Sant Antoni,
Sepúlveda, Vilamarí, Lleida, Rius i Taulet i plaça de la
Font Màgica (Montjuïc).

De l’1 al 23 de desembre
Fira de Santa Llúcia
De 10 a 22 h. Av. de la Catedral i rodalies
Organitza: Associació de firaires de Santa Llúcia. 
Aproximadament unes 380 parades dels sectors de
verd, figures, artesania i simbombes.

Dimecres 13 de desembre
Festa de l’Arbre de Nadal
A les 17.30 h. Plaça de la Barceloneta
Organitza: Comissió carrer Sevilla, Centre Cívic Barcelo-
neta, Fundació Claror, Selectiu de Cantaires, AMPAS 
Alexandre Galí, Sant Joan Bautista, Mediterrània, 
AAVV L’Òstia, C.O. Glamparetes, Casal Infantil Barcelo-
neta, Ass. exalumnes Escola d’Adults Barceloneta.

Del 19 al 22 de desembre i del 2 al 5 de gener
Taller d’embolcalls sostenibles
De 12.30 a 20.30 h. Av. Portal de l’Àngel (desembre) 
i avinguda Francesc Cambó (gener)
Tallers per fomentar el reciclatge i la celebració del Na-
dal amb criteris de sostenibilitat. Amb el suport del
Grup Ecologista del Nucli Antic de Ciutat Vella .

Dissabte 30 de desembre 
Concert de cloenda de les 
Oquestades de Catalunya
A les 20 h. Basílica de Santa Maria del Mar 
Concert simfònic de grups de joves intèrprets d’arreu
el món. És un concert benèfic.

Dies 2, 3, 4 i 5 de gener
Fira de Reis de Santa Caterina
Tot el dia. Av. Francesc Cambó
Organitza: Associació d’Artistes i Artesans de Santa
Caterina.

Fins al 31 de desembre
Fotògrafes pioneres a Catalunya
Institut Català de les Dones (pl. Pere Coromines, 1)
Obra de 12 fotògrafes de Catalunya de mitjan segle
XIX fins al principi de la dècada dels setanta del XX.

Fins al 18 de febrer
Picasso i el circ
Museu Picasso (Montcada, 15-23)
Durant l’època blava i rosa del geni malageny, la figura de
l’arlequí es va convertir en el seu alter ego. Aquesta mos-
tra revisa aquests i altres personatges del món circenc.
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Dolors Roset

La més tradicional i cone-
guda de totes les fires és la

de Santa Llúcia, a l’avinguda
de la Catedral i carrers del vol-
tant. Allí es podran trobar, de

l’1 al 23 de desembre, tot ti-
pus de figures per al pessebre,
plantes, instruments de músi-
ca i guarniments especials de
Nadal. Però n’hi ha d’altres, de
fires. La de Sant Eloi és la dels

artesans de la Ribera. Es farà
als carrers Argenteria i Viga-
tans i hi haurà demostracions,
tallers de terrissa i actuacions
de música en directe. Fins al
10 de desembre, a la plaça del

Pi hi haurà artesans de l’ali-
mentació. Fins al 27 de gener
estarà oberta l’Exposició Arte-
sania i Comerç, al carrer
Banys Nous, 11. També du-
rant els dies de la Fira de San-
ta Llúcia, l’habitual mercat de
Brocanters estarà al Portal de
l’Àngel.
Durant les festes, del 22 de
desembre al 7 de gener, al
Moll de la Barceloneta hi
haurà la Fira d’Artesans i al
Portal de l’Àngel, la Fira de la
ceràmica. La Fira de Reis de
Santa Caterina es farà a l’a-
vinguda Francesc Cambó del
2 al 5 de gener.

El carrer serà una festa
Els dies 2, 3, 6, 10, 15, 16 i
17 de desembre sortirà la Ca-
rassa pels carrers del Barri
Gòtic. És un capgròs recrea-
ció de l’antiga Carassa de la
Catedral, datada al segle XVI
i que representa un sarraí
que treu llaminadures per la

boca. A la plaça de la Barcelo-
neta, el dia 13 a la tarda es
farà la Festa de l’Arbre de Na-
dal,  i  el  dia 16 al matí hi
haurà cantada de nadales

pels carrers d’aquest barri. Al
Raval, el mateix dia 16 a la
tarda se celebrarà el caga tió i
hi haurà un concert de nada-
les a la plaça Sant Agustí. Un
trenet recorrerà aquest barri
del 20 al 23 de desembre. La
passejada és gratuïta, però
s’ha de recollir un tiquet als
establiments adherits a l’Eix
comercial del Raval.
A les 12.30 h de l’últim dia
de l’any, l’Home dels Nassos
visitarà la plaça de la Cate-
dral i tot seguit anirà a la
plaça Sant Jaume.
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La Fira de Santa Llúcia romandrà oberta fins al 23 de desembre.

Els carrers s’omplen de parades

amb guarniments i tot el que cal

per als pessebres. Hi ha fires

d’artesania i alimentació als eixos

comercials. Molts barcelonins 

s’hi acosten encara que només

sigui per mirar

El bullit dels barris
fa que aquest racó
de la ciutat tingui
un encant especial

Tot Barcelona va a Ciutat Vella
per preparar el Nadal

E L S  PAT G E S  V É N E N  A B A N S  P E R  R E C O L L I R  L E S  C A R T E SA
Al Raval, a les tardes: el 28 de desembre seran al Centre Cívic de Drassanes, el 2 de gener

seran al carrer Sant Pau, el 3 al carrer Tallers i el 4 al Centre de Serveis Personals d’Erasme

de Janer, 8. A la Barceloneta es farà una gran rua el 4 de gener a la tarda, des del Centre

Cívic Barceloneta fins a la plaça del Poeta Boscà. Al final es recolliran les cartes.

C IU TA DA N S OPINE N

Carme Fortuño
Tècnica d’inserció
laboral

La Cavalcada de Reis i
la fira de Santa Llúcia,
perquè hi ha molta
gent i donen molta vida
i color a la ciutat.

Ester Alvarado
Agent de passatge

La iluminación que ya
han puesto y que sólo
falta que enciendan, la
feria de Santa Llúcia y
la cabalgata de reyes.

Marcela Méndez
Sense feina

La feria de Santa
Llúcia, porque se puede
encontrar de todo para
el árbol e incluso rega-
los a precios nada abu-
sivos.

Daniel Selma
Sense feina

La Cavalcada de Reis,
perquè és una cosa
màgica per als nens, i
la fira i la gent que surt
al carrer i li dóna vida.

Melani Cole
Estudiant

Las paradas que ponen
por aquí, porque ven-
den cosas muy bonitas,
el ambiente general de
navidad también es
muy bonito, aunque el
estrés ya no me gusta
tanto.

Luis Puertas
Investigació

Casi todas, como las
casetas que ponen aquí
en la Catedral, las sar-
danas de los sábados y
los músicos ambulantes
que hay por las calles.

Q u i n e s  s ó n  l e s  a c t i v i t a t s  d e  N a d a l  q u e  m é s  l i  a g r a d e n ?
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Pilar Fernández

A falta de les xifres de
participació definiti-

ves en el moment de tan-
car aquesta edició, podem
dir que al Festival de Cul-
tura del Raval 2006 hi ha
assistit un nombre similar
d’espectadors que en l’edi-
ció de l’any anterior, en
què es van comptabilitzar
8.400 persones. Des de la
seva presentació a l’escena
barcelonina, l’any 2003, el
festival ha vist augmentar
progressivament el  seu
públic. Tot i així, un por-
taveu de la Fundació Tot
Raval, organitzadora de
l’esdeveniment, assegura
que no és un festival que
tingui vocació de créixer
gaire, perquè el seu objec-
tiu és mostrar la riquesa
cultural i la vitalitat del
barri del Raval, enfortir el
teixit associatiu i la con-
vivència. 
Cal assenyalar que es van
tancar  totes  les  p laces
dels vuit itineraris que es
van programar amb l’ob-
jectiu de donar a conèixer
la història del Raval i els
seus racons més descone-

guts.  També es van ex-
haurir tots els tiquets que
es van distribuir per visi-
tar gratis els museus que
hi ha al barri. 

En l’edició celebrada entre
el 9 i el 12 del passat mes
de novembre, s’hi han po-
tenciat les activitats que
fomenten la participació
dels veïns, perquè es volia
atraure la població nou-
vinguda, els infants i els
joves .  Fins  i  tot  s ’ ha

comptat amb la col·labo-
ració de les escoles del ba-
rri al costat i de 67 enti-
tats  del  R aval  que han
participat en l'organitza-
ció. 
El Raval(s) és un certa-
men caracteritzat per la
participació d’artistes de
diferents disciplines, pro-
fessionals o no, que viuen
al mateix barri. La música
de tots els estils ha estat
la principal protagonista.
S’hi ha pogut escoltar des
de cants corals fins a mú-
sica brasilera, passant pel
jazz i el hip-hop. I també
hi ha hagut teatre, dansa,
exposicions, tallers infan-
tils i de cuina o cercaviles.

Concert de cant coral a càrrec d’alumnes de música del barri,

celebrat al novembre.

S’han potenciat les
activitats que
fomenten la parti-
cipació dels veïns

La Carassa de Barcelona
Una de les tradicions del cicle nadalenc barceloní és la Ca-
rassa, un gran cap de moro que obsequia els més petits
amb llaminadures que expulsa per la seva gran llengua.
Aquesta celebració té l'origen en els caps de moro que anti-
gament hi havia sota l’orgue de moltes esglésies del Princi-
pat de Catalunya i que, pels volts de Nadal, llançaven
dolços a la quitxalla.
Aquestes carasses, construïdes de cartró o de fusta, lluïen
llargues barbes i cabells de pèl natural, fets en moltes oca-
sions de cues de cavall. La carassa només és feia servir un
dia dins de les festes del Nadal, quan a l’església s’aplegava
tota la mainada de l’indret i entre crits i nervis, la figura
treia per la boca, tot fent ganyotes, confits, castanyes i lla-
minadures. Potser a causa d'aquest mateix esperit festiu,
les carasses van anar desapareixent de les esglésies, sobre-
tot després del Concili Vaticà segon, en ser considerades
anacròniques i lluny del sentit ecumènic de l’Església.
Recuperada la tradició el 1982 per l’Ajuntament de Barcelo-
na, el 1988 la coordinadora de Colles de Gegants i Bestiari
de la Ciutat Vella va encarregar al constructor imatger Ma-
nuel Caserras la confecció de la nova Carassa de Barcelona,
feta a semblança de l’antiga de la Catedral, però amb un as-
pecte més divertit i festiu. Convertida en un nan, es passe-
ja pel barri gòtic i la fira de Santa Llúcia.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 443 22 65

La Carassa de Barcelona va ser el 1988 un element impor-
tant de la recuperació de la imatgeria festiva de la
Barcelona vella. (Foto: JM Contel) 

J.M. ContelÀ L B U M  H I S T Ò R I C

La 4a edició de

Raval(s) ha consoli-

dat el Festival

Cultural com una

manifestació lúdica

i alhora integradora

del barri del Raval

El festival Raval(s) es consolida
com a vehicle integrador 
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N O T Í C I E Sf
Mostra sobre el so i l’audiovisual
Fins al 7 de gener de l’any vinent es pot visitar la
mostra “100 anys d’història del so i de l’audiovisual”
a la biblioteca de Catalunya, carrer de l’Hospital, 56.
L’exposició resumeix més de cent anys de so i audio-
visual amb documents que es conserven a la fonote-
ca. La selecció és representativa de l’evolució que ha
sofert aquest àmbit a través de diferents suports i
formats creats per les noves tecnologies.

Bamako al CCCB
El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona,
carrer Montalegre, 5, ofereix l’exposició de fotografia
“Bamako 05. Trobades africanes de fotografia”. Es
tracta d’un recorregut per la fotografía africana con-
temporània, una temàtica i un àmbit, encara avui
poc coneguts al nostre país i cultura. La mostra es
podrà visitar fins al 28 de gener de 2007.

Ampliació del Bus de Barri del Raval
La línia de bus 120 del districte ha ampliat el seu re-
corregut. El nou itinerari inclou la part dreta de la
Rambla i arriba fins a l’Arc de Triomf. Entre les prin-
cipals i noves parades que realitzarà el bus, s’hi tro-
ben, en direcció Via Laietana, aturades als carrers de
Francesc Cambó i Álvarez Castro. En sentit passeig
Colom: carrer del Comerç, passeig de Lluís Companys
o plaça de la Mercè.

Nova plaça a la Barceloneta
El districte té una nova plaça situada als voltants de
l’edifici on hi ha la seu de Gas Natural i al costat del
parc de la Barceloneta. Es tracta de la plaça del Gas,
nom amb què s’ha batejat oficialment. La plaça agafa
el nom de la nova seu de l’empresa, perquè és l’únic
edifici situat en aquest espai i, a més, perquè ara fa
160 anys que s’hi va instal·lar la primera fàbrica de
gas d’Espanya.

Felicia Esquinas

Una dona que busca fei-
na. O que s’està divor-

ciant i necessita assessora-
ment jurídic. Una altra a la
qual li agradaria fer alguna
activitat al seu temps lliure.
O que té problemes amb la
parella. O que vol estudiar. O
que es troba sola. Totes tro-
baran respostes, orientació i
suport al nou Punt d’Infor-
mació i Atenció a les Dones-
PIAD de Ciutat Vella, que va
entrar en funcionament el 2
de novembre passat. 
El PIAD és un espai d’atenció
per a totes les dones, de to-
tes les edats, tant del distric-
te com de qualsevol altre
punt de Barcelona. Disposa
d’informació sobre els drets
de les dones, legislació, dis-
criminació sexual, laboral i
salarial. Un cop a la setmana
ofereix assessorament jurídic
gratuït.
“Una de les nostres prioritats
és la violència de gènere”, ex-

plica Laura Pérez, responsa-
ble del PIAD de Ciutat Vella.
“A més d’identificar i tractar
aquest tipus de situacions,
volem sensibilitzar les dones
en general, tot i que no patei-
xin problemes d’aquest ti-
pus”. El centre també està
obert als homes que vulguin

informar sobre possibles si-
tuacions de maltractaments. 
El PIAD treballa amb els al-
tres serveis que ja existeixen
al districte. Quan una dona
té un problema, la poden de-
rivar cap allà on calgui per
trobar-li una sortida. “Però
no ens limitem a donar una
adreça i ja està”, hi afegeix
Laura Pérez. “Sempre l’acom-
panyem, i de forma molt pro-
pera, en aquest procés”.

Prevenir l’aïllament
Des d’aquest espai també es
vol prevenir l’aïllament social
de les dones. Per això les convi-
daran a participar en associa-
cions, en activitats que es facin
al districte o en el Consell de
les Dones de Ciutat Vella, del
qual forma part el PIAD. 
Com que el centre està en
contacte amb el conjunt d’en-
titats i associacions que hi ha
a Ciutat Vella, resulta un lloc
bàsic per conèixer aquestes
entitats. El mateix PIAD cre-
arà els seus propis espais de
trobada per a dones mit-
jançant tallers, xerrades o
grups de relació.
Es pot acudir al PIAD dema-
nant hora prèviament o sen-
se fer-ho. També és possible
fer consultes per telèfon.

Punt d’Informació i 
Atenció a les Dones-PIAD
de Ciutat Vella 
Erasme Janer, 8
Telèfon: 93 256 32 00
Horaris d’atenció individual:
dilluns, dimecres i divendres,
de 9 a 12 hores; i dimarts i
dijous, de 16 a 19 hores.

La violència de gènere, una 
de les prioritats del nou PIAD

El PIAD, obert 
el 2 de novembre,
està al carrer 
Erasme Janer, 8

Editada una guia del fons bibliogràfic del Raval
Gerard Maristany 

Situada a l’antic hospital
de la Santa Creu, la bi-

blioteca conserva un fons de
llibres específicament dedi-
cats al Raval. Aquest mes de
novembre, la biblioteca ha
publicat una guia d’aquest
fons, amb una àmplia selec-
ció de títols disponibles. La
majoria de llibres són edi-
tats entre els anys 70 i l’ac-
tualitat, però també hi ha
obres de les primeres dèca-
des del segle passat i fins i

tot alguna de mitjan segle
XIX (Las calles de Barcelona
en 1865, de Víctor Bala-
guer). El fons també inclou
algunes pel·lícules centrades
en el barri, com l’obra En
construcción, de José Luis
Guerín. 
Les obres es divideixen en
diferents apartats: arquitec-
tura, institucions, guies,
història, societat, urbanis-
me, creació literària i  un
apartat especial dedicat a les
publicacions periòdiques

que s’han anat publicant al
barri. Per preservar-ne la
conservació, la majoria dels
documents esmentats cal
consultar-los a la biblioteca,
ja que no es poden deixar en
préstec. La guia es pot de-
manar a la mateixa bibliote-
ca Sant Pau-Santa Creu. De
tota manera, val la pena vi-
sitar el fons del barri de tant
en tant, perquè sovint arri-
ben novetats i també llibres
descatalogats de gran in-
terès.

La Biblioteca Sant Pau-Santa Creu té un fons dedicat al Raval.

El centre informa, assessora i dóna suport a

totes les dones que ho necessitin i en 

qualsevol àmbit

Reunió del Consell de les Dones de Ciutat Vella on participa el PIAD.



Beatriu Sanchís

Les festes de Nadal són dates molt significatives i cele-
brades del calendari, però s’han anat convertint també
com més va, més, en un temps de consum, no sempre
ben controlat. És possible i necessari actuar amb la
màxima coherència ambiental. Generar el mínim de
residus possible i que aquest rebuig tingui un bon reci-
clatge. Els arbres de Nadal són una decoració força im-
portant durant les festes. Podem optar per adquirir-ne
un de plàstic, que té una llarga vida, però si en volem
comprar un de natural, ens hem d’assegurar que per-
tanyi a planters controlats i amb les etiquetes corres-
ponents que ho certifiquin. A les fires de la ciutat, s'hi
venen aquests avets que es cultiven especialment al
Montseny i a les Guilleries. Cal recordar que un cop
acabades les festes hem de portar l’arbre als punts de
recollida designats pel districte o bé adreçar-nos als
punts verds. Dels avets, se'n farà compost molt útil en
jardineria i agricultura. La molsa per guarnir els pesse-
bres es pot substituir per materials reciclables com fu-
lles seques, sorra o papers i draps. Les ornamentacions
i guarniments fets amb aquests materials reciclables
poden ser vistosos i originals i permet utilitzar-los
també més d’un any. No cal renovar-los cada tempora-
da. En aquestes dates en què s’intercanvien regals,
hem de tenir també present d’evitar els embolcalls in-
necessaris. Cal aprofitar el paper de regal per fer altres
paquets. S'ha de fer una llista amb temps de tot allò
que necessitem o hem de regalar perquè sigui útil i
pràctic. I a l'hora de felicitar les festes podem fer servir
postals electròniques. Aplicar conceptes de sostenibili-
tat i estalvi energètic a les nostres accions no és sinò-
nim de deslluïment sinó, ben al contrari, exemple de
responsabilitat envers el medi ambient.
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Coneixíem la importància que té l’aire per
a la nostra vida, però si passem per The

Air Shop ens adonarem que serveix per molt
més que per respirar. En aquesta curiosa bo-
tiga del carrer dels Àngels, hi trobem objectes
inflables de tota mena. Són principalment
objectes de decoració i que poden ser una
bona opció si volem fer un regal original. Hi
tenen làmpades, fonts d’aigua amb llum, por-
ta-retrats, florers, miralls… tot farcit d’aquest
element bàsic que és l’aire. Luis Mohedano

porta l’establiment, obert l’any 2004 i que
ben aviat obrirà franquícies. A més de parti-
culars, tenen clients entre els dissenyadors,
les agències de publicitat, els arquitectes, els
aparadoristes… i serveixen  empreses de gran
prestigi. També fan articles per encàrrec. Les
boles nadalenques que en aquestes dates or-
nen la rambla de Barcelona són fetes per ells.

The Air Shop / C/dels Àngels, 20
Telèfon: 93 270 12 54

E L  T A U L E L L

El curiós establiment on l’aire pren forma

Luis Mohedano, amb alguns dels objectes inflables que ven. 

Joan Anton Font

E Q U I P A M E N T S

Felicia Esquinas

El 1969, el col·leccionista
Manuel Rocamora va do-

nar a la ciutat 3.500 vestits da-
tats entre el segle XVI i el XX.
Ho va fer amb una condició:
que es restaurés un dels antics
palaus del carrer Montcada.
Així es va fer i, per cert, aquest
va ser l’origen de la recuperació
del carrer. Per a la col·lecció Ro-
camora es va remodelar el pa-
lau medieval del Marquès de
Llió, i allà també es van
instal·lar els fons dels ja exis-
tents Museu del Teixit i Museu
de la Punta. Havia nascut el
Museu Tèxtil i d’Indumènta-
ria. La Rocamora és una de les
col·leccions d’indumentària ci-
vil més importants d’Europa.
Sílvia Ventosa, conservadora
en Cap del centre, destaca la

seva extraordinària qualitat.
“Té els vestits més antics de tot
Espanya. I no només vestits,
sinó també carteres, sabates o
mitges dels segles XVI i XVIII”.
A Ventosa també li agrada es-
mentar el tapís del segle XV El
setge de Rodas (“És magnífic.
Tan detallat que pots veure

com era la roba d’aquella gent,
o els animals”) i El penó de Sant
Ot, provinent de la catedral de
la Seu d’Urgell. És una bandera
del segle XII no se sap si d’ori-
gen religiós o gremial, però
amb la singularitat de portar la

signatura d’una dona, Elisava,
que al seu torn ha donat nom a
la coneguda escola de disseny.
L’altra joia del museu és la
col·lecció de Balenciaga, la qual
Ventosa considera “la figura
més important de la moda oc-
cidental. Va innovar la manera
de construir un vestit. Era com
un arquitecte”. El fons de 150
vestits del modista espanyol
rep visites de tot el món. “Vé-
nen especialistes i conserva-
dors de museus. Els últims han
estat de Londres, Kyoto i Pa-
rís”, explica Ventosa.
El museu organitza exposi-
cions temporals i té una botiga
amb un fons de llibres especia-
litzat en teixits i moda.

Més informació
Museu Tèxtil
i d'Indumentària
C. Montcada, 12 .
Tel. 93 319 76 03
www.museutextil.bcn.es

El centre formarà 
part del futur Museu 
del Disseny, a la 
plaça de les Glòries

El Museu Tèxtil i d’Indumentària té una de

les col·leccions més importants d’Europa.

El visiten especialistes de tot el món

El vestit vermell de l’esquerra és una de les creacions de Balenciaga que exposa el museu.

S E R V E I  P Ú B L I C

Decoració nadalenca:
bonica i sostenible

Dels vestits més antics d’Espanya
a la creativitat de Balenciaga
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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

Barcelona, al mòbil 

Aquesta secció web ofereix tota la informa-
ció del nou servei del web bcn.cat, anomenat
"bcn al mòbil", que permet consultar amb un
mòbil o PDA el plànol de la ciutat, l'itinerari
per a anar a un lloc, les activitats de l'agenda
cultural i el directori d'equipaments.  
www.bcn.es/bcnmobil

Som 100 milions

Per celebrar els 100 milions de visites,
bcn.cat posa en línia un web commemora-
tiu amb el qual convida tothom a celebrar
plegats aquesta fita. Sota el títol "Som 100
milions. Gràcies a tu", el web proposa als
usuaris i les usuàries que expliquin les
seves experiències i anècdotes amb
bcn.cat. A més, convida a ser creatiu i a
imaginar tot allò que podríem fer cent
milions de persones.
www.bcn.cat/100milions

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

Pere S.Paredes

Pere Andreu, director del Polies-
portiu Marítim i director del

Campionat, explica que “des de la
nostra entitat i dins de les nostres
tasques d’oferir esport, cultura i lleu-
re a la gent esportista, i comptant
amb la col·laboració i l’ajut necessari
del Districte de Ciutat Vella, ens hem
atrevit a organitzar per primer cop
aquest torneig de sudoku”.
Andreu explica com “arran d’una
idea d’uns abonats del poliesportiu,
bojos pel sudoku, es va començar a
rumiar com portar a terme un con-
curs d’aquest joc matemàtic d’ori-
gen japonès”.
Aquest joc es compon d’una quadrí-
cula de 9x9 caselles, que estan divi-

dides en caixes o regions de 3x3 ca-
selles. Partint de números que ja
estan posats en algunes d’aquestes
caselles, s’han d’omplir les caselles
buides amb dígits de l'1 al 9. No es
pot repetir cap dígit en una matei-
xa filera, columna o regió. 
A la final, a la qual van arribar 44 par-
ticipants, es va imposar Olga Díaz,
amb sis sudokus correctes. La sego-
na, Maria Julián, va acabar cinc sudo-
kus i 36 caselles del sisè. Núria Mes-
tres, tercera, va acabar cinc sudokus i

deu caselles. El sudoku és un esport
que enganxa grans i petits, i l’Eric Mi-
lesi, amb 12 anys, ha estat el concur-
sant més jove d’aquesta primera edi-
ció. S’ha pres la seva participació com
“una superació d'un mateix. El sudo-
ku pot ser com un esport, perquè si
te'n posen un de molt difícil, pots
arribar a suar, perquè estàs compe-
tint amb altres jugadors, has de supe-
rar-los i ser el millor”.

Per a Lluís Costa, de 44 anys, que
també ha participat acompanyant
la seva filla, “el sudoku el vaig des-
cobrir fa uns quants estius a través
de la premsa; i si la gent pensa que
els escacs són un esport, el sudoku
és molt similar. Aquí també compe-
teixes amb d’altres i hi ha guanya-
dors i derrotats”.

El nou pavelló del

Poliesportiu Marítim va

ser la seu del primer

torneig d’aquest joc

d’origen japonès que

tant de moda s’ha posat

des del any passat

Entre els participants
de totes les edats,
l’Eric, de dotze anys, era
el més jove

El Sudoku és una afició que alguns comparen amb els escacs.

80 participants a la primera edició

del Campionat BCN de Sudoku

per MANEL
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Ciutat Vella és un dels districtes
amb menys població i el que rep
més gent de pas. Això comporta
una problemàtica específica. 
Sí, l’objectiu és que el caràcter de centra-
litat de la ciutat i el de barri –en realitat,
de quatre barris– siguin dos compo-
nents equilibrats. 
Quines accions concretes duen a
terme per fomentar el comerç als
barris?   
Vam detectar que hi havia un creixent
nombre d’hotels i d’espais de restaura-
ció, cosa que anava en detriment dels
comerços i fins i tot dels habitatges. Per
frenar-ho, hem pres diverses mesures.
Per exemple, a través del Pla d’Usos,
que estableix, entre altres aspectes, que
els apartaments turístics que no són le-
gals han de tancar, i que no se’n poden
obrir més. A més, s’està impulsant un
programa de compra de locals en què
Foment de Ciutat Vella adquirirà plan-
tes baixes per afavorir la instal·lació de
comerços complementaris dels actuals.

D’altra banda, s’ha completat la refor-
ma del Mercat de Santa Caterina i ara
s’està renovant el Mercat de la Barcelo-
neta.
Ciutat Vella té un alt percentatge
d’immigració. Quines característi-
ques té la població immigrant?
Prové de molts països i això fa que difí-
cilment hi hagi un mateix edifici o car-
rer amb immigrants d’un sol país. Per
tant, no hi ha guetos. Un altre aspecte
és que, des de fa uns anys, l’arribada
d’immigració a Ciutat Vella ja no creix.
Cal dir que és la més antiga de la ciutat
i les dinàmiques d’integració ja estan
molt establertes. Quan arriben els im-
migrants, normalment ho fan a Ciutat
Vella  –això sempre ha estat així–,  i des-
prés es distribueixen per la resta de Bar-
celona o de l’àrea metropolitana. 
L’habitatge és un dels assumptes
que més preocupa als ciutadans.
Quines accions duen a terme des
del Districte?  
Donem suport a la rehabilitació d’edifi-
cis o ens en fem càrrec, construïm habi-
tatge públic i pisos tutelats per a gent
que es troba en situació especialment
precària. Un instrument essencial és
l’Oficina de l’Habitatge de Ciutat Vella.

En què consistirà la renovació de
la Rambla, l’artèria central de Ciu-
tat Vella?   
S'hi restringirà el trànsit ascendent: du-
rant unes hores al dia només podran
circular per la via ascendent vehicles de
transport públic, residents, usuaris
d'estacionaments i els comerciants de la
zona. Es canviarà el paviment del pas-
seig central, que està molt gastat...
També es rehabilitarà el mosaic de Joan
Miró, situat a tocar del Liceu. 

Les línies corbes del paviment
són un dels elements caracterís-
tics d’aquest passeig. Deixaran
de ser-ho?
S’estan fent propostes que, en princi-
pi, tindran en compte aquesta parti-
cularitat. 
També és previst donar un caràc-
ter singular a l’estació de metro

del Liceu. 
Sí. L’estació s’està renovant per adaptar-
se a l’ús de persones amb mobilitat re-
duïda, i s’aprofitarà la remodelació inte-
rior per donar-li una decoració singular.
Amb l’arribada de les facultats
de Filosofia i Geografia i Histò-
ria de la Universitat de Barcelo-
na, s’ha completat la instal·lació
de grans equipaments culturals
al districte? 
No, encara han d’obrir les portes la
nova biblioteca de la Universitat Ra-
mon Llull, la Filmoteca a l’Illa Roba-
dors, el Centre de Documentació del
MACBA a la plaça dels Àngels... També
cal esmentar l’ampliació de la biblioteca
de la Fraternitat, i en altres àmbits, com
l’esportiu, el nou poliesportiu de la Ciu-
tadella, que se sumarà als que han que-
dat enllestits, com el de Can Ricart i el
de la Barceloneta. 
Què ha suposat el desplegament
dels mossos d’esquadra al Dis-
tricte. 
És una policia molt propera i fa una tas-
ca molt intensa. La seva coordinació
amb la Guàrdia Urbana de ben segur
aconseguirà, a curt termini, que es ve-
gin resultats molt positius. 

E N T R E V I S T A Carles Martí, regidor del Districte de Ciutat Vella

Martí, a la plaça dels Àngels.

Carles Martí (Barcelona, 1966) és regidor de

l’Ajuntament de Barcelona des de 1999. Des de

2003 és regidor de Ciutat Vella i des de mitjan

2006 també ho és de Cultura

“Impulsem la compra de
locals per afavorir la ins-

tal·lació de comerços
complementaris”

“El caràcter de centre
de la ciutat i de barri 
ha d’estar equilibrat a
Ciutat Vella”

Daniel 
Romaní


