
Des del passat mes de setembre, el
carrer de la Princesa estrena nova
urbanització i nou sentit de circu-
lació: els vehicles hi circulen des
del carrer de Comerç en direcció a
la Via Laietana, és a dir, en sentit
Besòs-Llobregat. Gràcies als tre-
balls realitzats els últims mesos,
ara el carrer de la Princesa pràcti-
cament ha duplicat l’amplada d’u-
na de les seves voreres, la del can-
tó de muntanya, s’ha pavimentat
amb asfalt sonoreductor la calçada
per on circulen els vehicles i s’ha
renovat el mobiliari urbà, entre al-
tres reformes. Una de les novetats
que incorpora el projecte és la re-
modelació de la plaça de la Pun-
tual, que ara és un espai pavimen-
tat a un sol nivell.

El carrer de la Princesa estrena
paviment i sentit de circulació

Hi ha més espai per als vianants i nou mobiliari urbà.

ESTUDIS

S’hi han instal·lat 
les facultats de
Filosofia i d’Història

PERSONES

Prop de 5.500
persones, entre
estudiants i personal

EQUIPAMENTS

El Raval es confirma
com a centre
cultural de Barcelona
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E N T R E V I S TA Pàg. 8

Ferran Rañe
Actor i veí de Ciutat Vella 

“Per sort puc anar
alternant el teatre, el
cinema i la televisió”

E D U C AC I Ó  Pàg. 4

Més de 8.000
alumnes inicien el
curs a Ciutat Vella

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Barcelona al Mòbil
posa la ciutat a les
teves mans

E Q U I PA M E N T S   Pàg. 6

Nova seu de la
Seguretat Social 
Ocuparà el solar de l’antic
Mercat del Carme
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P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Camp Municipal de
futbol del Parc de la
Catalana 
Estrena gespa artificial amb
la nova temporada

Dues facultats de la UB
transformen el Raval  



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 RIBERMÚSICA

Dimecres 18 d’octubre
Consomé de Cataclisme
A les 20 h. Passeig del Born/Absis de Santa Maria del Mar
Amb Llibert Fortuny Quartet-Sònia Carmona.

Dijous 19 d’octubre
La Ribera, cant d’oficis
A les 20 h. Punt de trobada. Pl. de Santa Maria del Mar
Els Mestres Cantaires canten els oficis i Els Mestres
Cantaires a Santa Maria del Mar.

Divendres 20 d’octubre
Música al convent
A les 22 h. Sala Noble del Convent de St. Agustí (Comerç, 36)
The Linn Youki Project.

Dissabte 21 d’octubre
Aperitiu musical i artesanal
A les 12.30 h. Avinguda Allada Vermell
Amb el grup Xazzar.

Diumenge 22 d’octubre
Música al carrer
De 12 a 14 h. Plaça Comercial
Concert de cloenda amb diferents grups.

21, 22 i 29 d’octubre
Zig Zag, passets al Palau
A les 11 i 12.30 h. Palau de la Música Catalana 
(Palau de la Música, 4-6)
Taller d’educació musical amb cançons, danses i jocs
per a nens d’un a dos anys.

Dimecres 25 d’octubre
Concert de Roger Braun (piano) 
i Javier Alonso (tenor)
A les19.30 h. Palau de la Música (Palau de la Música, 4-6)
I Francesco Tristano també al piano. Obres de Mozart,
Shubert, Strauss, Stravinsky, etc.

Dissabte 4 de novembre
Festival Aparte
A les 21.30 h. Convent de St. Agustí (Comerç, 36)
Festival de caràcter transgressor en què el col·lectiu
Hermanos Fratelli reuneixen diverses formacions.

Dissabte 4 de novembre
250è aniversari del naixement 
de W. A. Mozart
A les 21 h. Oratori de Sant Felip Neri (pl. Sant Felip Neri, 5)
Orquestra de Cambra Catalana. Director: Joan Pàmies.

Dissabtes fins al 28 d’octubre
Visita L’ombra del vent
A les 17 h. Davant del C. d'Art Santa Mònica ( La Rambla, 7)
Ruta guiada inspirada en el llibre de Carlos Ruiz Zafón.
Venda d'entrades: Lastminute Network S.L (Marquès
de Sentmenat, 54-56)

Divendres 3 i dissabte 4 de novembre
El Gòtic. De nit amb els pecats capitals
A les 22 h. Diferents carrers del barri de la Ribera
Dins del cicle Passejades pel temps. Inscripcions als
centres cívics Pati Llimona, Drassanes i Convent de
Sant Agustí. Sortida de plaça Sant Jaume.

Dijous i dissabtes fins al 30 de novembre
Com ho fem? Les energies renovables 
a la ciutat
Diferents horaris. Sortida: plaça Sant Miquel
Visita a la placa fotovoltaica de l'edifici municipal de
Sant Miquel i a la placa solar de les piscines Picornell,
desplaçament en metro.Tel. inscripció: 93 2374743.

Dijous 19 d’octubre
Sangre verde-Grünes blut
A les 21.30 h. Cívic Barceloneta (Conreria, 1)
Coreografia, direcció i interpretació: Janet Rühl i Arnd
Müller. Existencial, relacionada amb el naixement, la
mort i, com equilibri, amb la vida enmig d'ambdós.

Dijous fins al 30 de novembre
Cicle Set Files
A les 21 h. C. Cívic Drassanes (Nou de la Rambla, 43)
Laura Muñoz (2/11), Elsie's soup-cabaret (9/11) i Uru-
bú teatre (16/11).

Fins al 30 d’octubre
Paisatges neuronals
CosmoCaixa (Teodor Roviralta, 47)
Belles imatges de sistemes nerviosos preses per científics
de tot el món durant la seva recerca.

Fins al 3 de desembre
Cementiris d'ultramar
Museu d'Història de Catalunya (plaça Pau Vila, 3)
Fotografies de Pilar Aymerich.
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Pilar Fernández

El trasllat de les facultats
de la UB al nou edifici,

d’uns 28.000 m2, construït
entre els carrers de Monta-
legre i de Ramalleres, és un
incentiu més per als gairebé
5.000 alumnes que aquest
curs han estrenat aules al
cor del Raval, un emplaça-
ment que, al contrari de les
antigues facultats de la Dia-
gonal ,  està envoltat  de
molts equipaments culturals
i, per què no dir-ho, d’un
teixit molt importat de co-
merços i de bars i restau-
rants.

D’altra banda, el desembar-
cament de prop de 5.500
persones, entre estudiants,
professors i resta de personal
universitari, significarà un
gran impacte socioeconòmic
per al barri.  A dia d’avui, el
que es veu clar és que l’arri-
bada de la Universitat ha sig-
nificat la confirmació del Ra-
val com a centre cultural de
Barcelona, ja que a l’espai
que hi ha entre plaça Univer-
sitat/carrer de Pelai, carrer
de la Unió, Rambla i Rambla
del Raval hi ha, a més de la
UB, la Universitat Ramon
Llull, el Centre de Cultura

Contemporània de Barcelona
(CCCB), el Museu d’Art Con-
temporani de Barcelona
(MACBA), el Foment d’Arts-
FAD, el Centre d’Investiga-
ció, docència, documentació
i divulgació de Relacions In-

ternacionals i desenvolupa-
ment (CIDOB), l ’ Institut
d’Estudis Catalans, la Biblio-
teca de Catalunya, l’escola
Massana, el Liceu i el Teatre
Romea. I en el futur s’hi ins-
tal·larà la Filmoteca de Cata-
lunya.
Aquest inici de curs ha estat
molt ben rebut pel regidor de
Ciutat Vella, Carles Martí,
per a qui "la presència d’a-
quests centres de la Univer-
sitat de Barcelona al Raval
tindrà segur efectes positius.
La Universitat representa

l’arribada d’una comunitat
sencera i de tota l’activitat
que aquesta genera ,  amb
l’impacte social i econòmic

que això implica. També apor-
ta una millora urbanística,
perquè, a més del nou edifici,
les noves instal·lacions creen
una plaça interior pública”.
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Interior del nou edifici universitari.

Les facultats de Filosofia i

d’Història i Geografia de la

Universitat de Barcelona (UB) 

han estrenat aquest curs edifici,

entorn i relacions socials 

al barri del Raval, el qual es

consolida com a centre 

cultural de la ciutat 

5.000 persones fan
servir el centre
cada setmana
per fer-hi activitats

El Raval es transforma amb
la Universitat de Barcelona 

C IU TA DA N S OPINE N

Antonio López 

Primer que arreglés
una mica el barri de la
immigració i després
més control de la
Guàrdia Urbana, sobre-
tot a la nit, perquè hi
ha molts robatoris.

Tania de los
Mozos

Que haga una ciudad
un poco más popular y
menos turística y que
derogue la ley cívica,
que no tiene ningún
sentido.

Maurici Pascual

Que revisi la llei cívica,
que vigili la projecció de
Barcelona, que tingui
més rerefons i que no
sigui tant d'aparador. I
que apliqui una política
més potent en l'assump-
te de la immigració.

Israel Vizcarra

Li demanaria que la
ciutat contiués millo-
rant. L’anterior alcalde
va fer una bona feina,
però encara queden
coses per fer.

Rodolfo
Castañares

Principalmente, que
nos ponga un espacio
para los perros, muchas
zonas verdes y un poco
más de seguridad,
sobre todo para los
turistas.

Pau Castanyer

Demanaria, com a jove
que sóc, que actués més
en el problema de l’ha-
bitatge i també en el de
la inserció laboral.

Q u è  l i  d e m a n a r i a  a  J o r d i  H e r e u , n o u  a l c a l d e  d e  B a r c e l o n a ?

H I S T Ò R I A  D ’ U N  P R O P Ò S I TA
La idea de traslladar la facultat d’Història al Raval té la seva història.Va néixer al principi

dels 90 arran d’una proposta municipal que perseguia l’objectiu de recuperar el barri per a

la ciutat. Ajuntament i Universitat van signar el  1994 un primer conveni, que més tard va

ser replantejat, fet que va retardar la  signatura del conveni definitiu fins a l’any 2001. Les

obres, que van començar el 1999, han estat força complicades, a causa de les particularitats

urbanístiques i arqueològiques que comporten qualsevol actuació a Ciutat Vella.



CIUTAT VELLA4 Octubre 2006

E D U C A C I Ó  

Núria Mahamud

Un total de 8.316 alum-
nes han iniciat al se-

tembre el curs escolar a
Ciutat Vella en les escoles
finançades amb diners pú-
blics. D’aquest total, 1.706
són alumnes d’educació in-
fantil (969 de centres pú-
blics i 737 d’escoles concer-
tades); 3.284 alumnes
estudien primària (1.888
en escoles públiques i
1.396 en concertades);
2.512 són de secundària
(1.166 en la pública i 1.346
a la concertada) i 814 nens
estan matriculats a les es-
coles bressol (506 a les mu-
nicipals).
D’altra banda, durant l’es-
tiu van finalitzar diverses
obres de reforma dels cen-
tres públics que formen
part del Pla de millora als
centres escolars de Barcelo-
na signat l'abril del 2005
per l'Ajuntament i la Gene-
ralitat per millorar la infra-
estructura dels centres
educatius de la ciutat. Al
CEIP Drassanes, s ’hi ha

construït un nou gimnàs;
al CEIP Alexandre Galí s’ha
pintat l’edifici i s’hi han ha-
bilitat nous vestidors i la-
vabos, i al CEIP Rubén Da-
río s’hi ha fet un jardí-pati
de jocs a la terrassa. A més,
continuen les obres del

CEIP Pere Vila, on s’està re-
formant la cuina i el men-
jador. Respecte a noves
construccions, al mes de
gener s’obrirà l’escola bres-
sol municipal Carabassa –al
carrer Carabassa 8 bis–,

que tindrà capacitat per a
81 places. D'aquesta mane-
ra, es continua desenvolu-
pant el programa impulsat
per les administracions ca-
talanes per crear 2.190
places noves en el període
2005-2009.

Estrena de curs
L’alcalde Jordi Hereu, que
també estrenava curs, però
polític, va visitar el CEIP
Drassanes el primer dia de
classe com ho van fer mi-
lers d’infants. Allí es va
deixar entrevistar per una
vintena de nens, encurio-
sits per saber on treballava
l’alcalde, si viatjava amb
cotxe oficial  o si  tenia
guardaespatlles, entre al-
tres qüestions.

Més de 8.000 alumnes inicien
el curs a Ciutat Vella

Al gener s’obrirà
una nova
escola bressol
municipal al carrer
Carabassa, 8 bis

La plaça del Teatre 

J. M. ContelÀLB UM HI S TÒR IC

La plaça del Teatre i la Rambla al principi del segle XX.
(Foto: Arxiu JMC) 

Jordi Hereu va parlar amb els alumnes del CEIP Drassanes el

primer dia de classe.

Diverses escoles

estrenen el curs

amb noves

instal·lacions,

com un nou

gimnàs al CEIP

Drassanes o el

pati de l’escola

Rubén Darío

La plaça del Teatre es troba a tocar de la Rambla, entre la
rambla de Santa Mònica i la de Caputxins, amb una única
sortida pel carrer d’Escudellers. La plaça va sorgir quan es
va enderrocar part de la vella muralla que limitava la ciutat
medieval en el segment de la Rambla, des de la plaça Cata-
lunya fins a mar, quan aquest mur va quedar inutilitzat a
causa de l’ampliació del que ara és el Paral·lel, les rondes de
Sant Pau i Sant Antoni i el carrer Pelai. 
Amb l'enderrocament d'aquesta construcció defensiva
també va desaparèixer el carrer de la Muralla Vella, anome-
nat abans del Joc de la Rutlla, i al final del segle XX, amb
l'aixecament de l'edifici de la Universitat Pompeu Fabrà i
la reurbanització del seu entorn, va desaparèixer també el
carrer Gínjol, que unia la plaça amb el passatge Baños.
Restes d’aquesta muralla encara es poden veure avui a
l’entrada i sortida de la Rambla, a l’aparcament subterrani
que hi ha sota de la plaça de Joaquim Xirau i Palau.
La plaça del Teatre, que guanyà més superfície en fondre's
amb la Rambla, deu el seu nom al teatre que l’Hospital Ge-
neral de Barcelona va construir en aquest indret sota l'em-
para d'un privilegi atorgat pel rei Felip II el 1579 i que, se-
gons alguns documents, ja funcionava el 1591. Era un
edifici fet de fusta i que amb el pas dels segles va derivar
(1848) en la construcció de l’actual edifici del Teatre Princi-
pal. Un altre element important de la plaça és el monu-
ment construït entre el 1896 i  1906 en memòria de Fre-
deric Soler “Serafí Pitarra”. És obra de Pere Falqués, que es
va encarregar de fer el projecte, i d’Agustí Querol, que va re-
alitzar l’escultura.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 443 22 65
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N O T Í C I E Sf
Barri Laietans o  Palaus
L’Ajuntament ha obert una campanya de participació
per decidir el nom del barri que des dels anys 70 es co-
neix com a “Casc Antic” i que comprèn les zones de
Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. En català “Casc”
per referir-se a centre urbà és incorrecte. Per això es
proposen dos noms alternatius. Qui vulgui participar
en la tria del nou nom pot fer-ho fins a l’1 de novembre
adreçant-se a: ciutatvella@bcn.cat, al Departament de
Comunicació del Districte (c/Ramelleres, 17, 2ª planta)
o al Centre Cívic Sant Agustí (c/Comerç, 36).

Nou pavelló poliesportiu 
El 30 de setembre va tenir lloc la inauguració del Pa-
velló Poliesportiu Marítim dins dels actes del 5è ani-
versari de l’equipament del mateix nom. Per cele-
brar-ho, es va organitzar un partit entre el clubs de
bàsquet del Barça i del Joventut de Badalona. La pis-
ta té una superfície total de 1.300 m2, està condicio-
nada per practicar diferents esports i té un sistema
de cortina automàtica que la divideix en tres zones.

Mostra sobre el cartellisme republicà
Fins al proper 29 d’octubre es pot visitar la mostra El
cartellisme republicà al Museu d’Història de Catalu-
nya. Es tracta d’una completa exposició sobre car-
tells dividida en dos grans temàtiques: la “república
en pau” i “guerra i revolució”. La mostra forma part
dels actes de commemoració de 75è aniversari de la
proclamació de la Segona República i del 70è del co-
mençament de la guerra civil. 

Urbanització de carrers al districte
Aquest mes d’octubre han començat les obres d’urba-
nització dels carrers Còdols, Carabassa, Rosa i Serra
del districte. És previst que els treballs estiguin en-
llestits en cinc mesos. Entre les principals actuacions
hi ha la renovació del paviment amb la col·locació, a
un únic nivell, de la vorera i la calçada, el reforç de la
xarxa de serveis i la circulació restringida amb prio-
ritat per als vianants.

Daniel Venteo

El carrer de la Princesa es-
trena nova urbanització i

nou sentit de circulació: ara
els vehicles circulen des del
carrer de Comerç en direcció
a la Via Laietana.
Amb les obres fetes els últims
mesos s’ha ampliat de mane-
ra notable l’espai destinat als
vianants, espai que en la ma-
jor ia de trams del  carrer
pràcticament s’ha duplicat
en  passar dels 2 metres an-
teriors als 3,80 metres ac-
tuals de la vorera del cantó
muntanya. Gràcies a l’espai
guanyat,  a més de l ’espai
destinat al pas de vianants,
també han pogut instal·lar
jardineres i bancs per seure,
aparcaments per a bicicletes,
així com una nova senyalitza-
ció viària i la creació de diver-
sos espais destinats a càrrega
i descàrrega i aparcaments
per a motocicletes. Aquesta

actuació s’emmarca dins del
Pla de Millora Integral de
l’Espai Públic, que està per-
metent dur a terme cente-
nars d’actuacions d’aquestes
característiques arreu de la
ciutat.
A més de l’ampliació de les
voreres i la nova pavimenta-
ció amb asfalt sonoreductor,
les obres també permetran la

transformació de la plaça de
la Puntual, en la confluència
amb els carrers d’Assaona-
dors, Allada-Vermell, Tanta-
rantana i Rec, en nou espai
pavimentat a un sol nivell,
que millora la seva accessibi-
litat amb la resta del conjunt.
I també gràcies a les obres

s’ha pogut fer la instal·lació
de les infraestructures ne-
cessàries per a la recollida
pneumàtica de residus, que
s’està implantant arreu de
Ciutat Vella.
El nou sentit de circulació del
carrer de la Princesa, en sen-
tit Besòs-Llobregat, i les mo-
dificacions del trànsit que
comporta en els seus en-
torns, forma part de les ac-
tuacions previstes en el Pla
de Mobilitat del Casc Antic,
el qual té per objectiu millo-
rar la  seguretat viària d’una
zona transitada fonamental-
ment per vianants i donar
prioritat, alhora, als vehicles
dels residents en detriment
dels vehicles que fins ara uti-
litzaven el carrer de la Princesa
com un lloc de pas cap a altres
barris de la ciutat. Coincidint
amb la remodelació i el canvi
de sentit de circulació en
aquest carrer, també s’ha fet
una actuació a la Via Laietana
estretament relacionada: l’am-
pliació del carril bus en el tram
comprès entre la plaça d’Anto-
ni Maura i la d’Urquinaona.

Nova pavimentació i nou sentit
de circulació al carrer Princesa 

S’ha duplicat l’espai
destinat a vianants
a la vorera del
cantó de muntanya

El Ribermúsica celebra l’onzena edició del 18 al 22 d’octubre
Redacció

El Festival de Tardor Ri-
ber música  aplega  a l

seu programa més de 60
concerts repartits –en tot
just cinc dies– per més de
80 espais del barri de la Ri-
bera. 
El programa comença di-
mecres 18 amb una “pro-
posta poeticoaforisticome-
taforicomusical” de Llibert
Fortuny Electric Quartet i
Sonia Carmona, que porta
el suggerent títol de Conso-

mé del Cataclisme. Del con-
sumisme al consum racional.
Al dia següent se celebra
l’acte central del Festival:
La Ribera: cant d’oficis. Es
tracta d’un autèntic espec-
tac le  musical  que co-
mençarà a diversos carrers
del barri i culminarà amb
un gran concert a Santa
Maria del Mar. Inclourà
l’estrena mundial de Jocs
Florals, una obra encarre-
gada pel Festival a Joan Al-
bert Amargós i que es fo-

namenta en el Canigó de
Jacint Verdaguer.  
Diumenge 22, el festival es
tancarà amb música al car-
rer. Arribats a aquest punt,
la Ribera haurà escoltat de
tot: tango, jazz, world mu-
sic, bossa nova, ska, funk,
música celta... en més de
seixanta  concer ts  que
s’hauran repartit per cafe-
teries, galeries d’art, mu-
seus i altres establiments.
(Més informació a l’agenda
de la pàgina 2). Actuació d’una edició anterior.

La remodelació del carrer de la Princesa

forma part de les actuacions del Pla de

Manteniment Integral

El carrer Princesa després de la remodelació.
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Estar a tocar de la plaça Sant Jaume per-
met sentir bategar la vida social i política

de la ciutat i del país. El bar Haití és un bar
petit que hi ha al carrer Jaume I on és habi-
tual que s’acostin alguns polítics i actors. Hi
ha la barra i poques taules, però s’hi respira
un ambient cordial. Hi podem tastar les se-
ves especialitats: les truites d’espigalls, típi-
ques del Garraf; les de cigrons amb cansala-
da; les d ’albergínies.. .  per esmentar-ne
només algunes. També són famoses les cro-

quetes, de carn o de bacallà, i no es queden
enrere els embotits de la Llacuna. Porten l’es-
tabliment en Joan Servitje i la seva esposa,
la Quima, naturals de Mediona, que van aga-
far el bar el desembre del 62, aquell de la
gran nevada. El Joan comenta que en els
pocs metres del seu bar ha viscut moltes vi-
cissituds, entre les quals destaca l’arribada
de la democràcia.

Bar Haití / C/Jaume I, 3

E L  T A U L E L L

El bar que pren el pols a la vida política i social de la ciutat

Al bar Haití s’hi acosten sovint actors i polítics.

Joan Anton Font

E Q U I P A M E N T S

Daniel Romaní

L’espai de l’antic Mercat
del Carme, situat al sud

del Raval, entre els carrers
del Cid, Arc del Teatre i Ra-
mon Berenguer El Vell, aco-
llirà una nova seu barceloni-
na de la  Tresorer ia  de la
Seguretat Social. El passat
13 de setembre va signar-se
l’acord entre l’Ajuntament
de Barcelona i la Tresoreria
de la Seguretat Social que
ho farà possible. Quan el
centre estigui obert, les ac-
tivitats que es desenvolu-
pen a l’actual seu de la Via
Laietana, prop del passeig
Colom, es faran al nou edifi-
ci, que es construirà al solar
que ocupava el mercat, ara
buit ,  de 870 metres qua-

drats. Hi haurà espai per als
serveis de recaptació i infor-
mació, despatxos, sales de
reunions, d’arxiu... L’auste-
ritat i una imatge moderna,
reflex de l’alta tecnologia de
què es dotarà l’edifici, en se-

ran les  caracter íst iques
principals. L’interior serà
força obert, sense gaires pa-
rets, i s'hi utilitzaran mam-
pares i mobiliari que podran
ser canviats de lloc amb fa-
cilitat en funció de les ne-

cessitats. Ben aviat s’esco-
llirà l’equip tècnic que re-
dactarà el projecte.  
E l  Mercat  del  Car me va
construir-se l’any 1970, una
època en què el Raval tenia
encara greus mancances: ex-
cessiva densitat de població,
inseguretat, poques escoles
públiques i espais lliures...
El mercat va viure una èpo-
ca dolça, però curta: al final
del segle XX era ja poc uti-
litzat, fins que va tancar i es
va enderrocar el 2003. La
transformació experimenta-
da en els darrers decennis
en aquesta zona és especta-
cular. La seu de la Tresore-
ria de la Seguretat Social,
que s’aixecarà ben a prop de
l’avinguda del Paral·lel i de
les Drassanes, se sumarà als
nombrosos equipaments de
nova planta que han contri-
buït decisivament a regene-
rar el barri.

El nou edifici
se suma als
equipaments que
han transformat a
fons el Raval

Nova seu de la Seguretat Social
a l’antic Mercat del Carme

S E R V E I  P Ú B L I C

Redacció

Barcelona al Mòbil és un nou servei gratuït de l’Ajuntament
que transmet al telèfon mòbil informació bàsica i útil sobre
la ciutat. El servei ofereix informació sobre l’agenda d’actes
culturals de Barcelona, una guia dels restaurants de la ciu-
tat, un servei de plànols per localitzar adreces, un dispositiu
que indica els trajectes i la manera d’arribar-hi amb trans-
port públic, o telèfons d’interès, entre d’altres informa-
cions. Amb aquest portal, el ciutadà té la màxima llibertat
per consultar les dades que necessiti en qualsevol lloc i mo-
ment, qualsevol dia de la setmana, sense necessitat de con-
nectar-se a Internet ni de fer trucades. 
El servei es va estrenar el juliol passat, però es va donar a
conèixer durant la Mercè oferint la programació d’actes de
les festes. 
Per gaudir d’aquest servei, el mòbil ha de ser compatible
amb el servei WAP i tenir activada la connexió a Internet
(GPAS). L’accés és molt senzill.
Com accedir al servei?
S’ha d’enviar la paraula “bcnalmobil” al 7010. A continuació
es rebrà un missatge amb la pàgina d’accés. Per a un accés
més àgil, es pot registrar aquesta pàgina als favorits o guar-
dar el missatge al mòbil.
El preu del missatge al 7010 és de 0,30 euros i el de la
navegació depèn de la tarifa contractada amb l’operador
telefònic. 
Hi ha altres maneres d’accedir al servei. Una és escrivint
http://mobil.bcn.cat al navegador del mòbil. O enviant la
paraula “bcnalapl” al 7010; llavors es rep un missatge amb
l’adreça d’una pàgina on es pot descarregar una aplicació.
L’aplicació es guardarà al mòbil per facilitar-hi l’accés.

Més informació:
http://www.bcn.cat/bcnmobil/mobil  
Tel. 010

Barcelona al Mòbil posa
la ciutat a les teves mans

Al centre de la foto es pot veure el solar on es farà el nou edifici.

L’espai de l’antic Mercat del Carme,

enderrocat el 2003, acollirà una nova seu

de la Tresoreria de la Seguretat Social



Pere S. Paredes

Ciutat Vella estrena un nou
camp de gespa artificial. El

Camp Municipal de Futbol del Parc
de la Catalana, una instal·lació del
1994, ha estat millorat amb una re-
modelació que permet oferir una
nova etapa a tots els seus usuaris,
els quals podran gaudir dels avan-
tatges de jugar sobre gespa artifi-
cial, gràcies a l’acord de col·labora-
ció entre el Districte de Ciutat Vella
i l’empresa Gas Natural.
Per Francesc Ferrer, president del
Club de Futbol Barceloneta, entitat
gestora d’aquesta instal·lació, “ha-
ver aconseguit per al barri, per al
districte i per a tota la ciutat un
nou camp, modern, i amb aquesta
gespa, és una gran alegria, sobre-
tot per als nens”.
“Estem en un districte, Ciutat Vella,
on la mitjana d’edat és molt alta, la

gent és gran i amb aquesta remode-
lació han augmentat les oportuni-
tats que nens, nenes i pares d’altres
barris i d’altres districtes vinguin a
jugar aquí”.
“Ells són els primers que ho nota-

ran”, continua Ferrer “ja que abans
corrien sobre un camp de terra
pura i dura amb tots els problemes
que això provocava. Ara tenen no-
ves i bones sensacions, que fan que
estimin encara més el futbol”.
Són tantes les ganes que tenen els
petits de jugar sobre gespa, “que
ens han fet avançar les dates per

començar a entrenar de cara a la
nova temporada”, diu el president
del CF Barceloneta. “Des del prin-
cipi de setembre, el camp sempre
és ple”.
Aquesta millora al Camp Municipal
del Parc de la Catalana ja ha susci-
tat reaccions, “hem augmentat en
nombre de nois i noies que volen
venir a entrenar al nou camp. I so-
bretot, ens entusiasma molt l’aug-
ment de noies interessades pel fut-
bol, ja que és una de les fites que
ens havíem proposat: un nou equip
femení de futbol”.

Més informació:
Camp Municipal de Futbol
del Parc de la Catalana 
C/Doctor Aiguadé, S/N, baixos  
Telèfon 93 221 25 09 
A/E: cfb1930@telefonica.net
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P O L I E S P O R T I U

L’augment de demanda
ha obligat l’entitat
gestora a avançar l’inici
de la temporada

La nova gespa artificial ha fet augmentar la demanda.

El Camp Municipal de futbol del
Parc de la Catalana estrena gespa

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

El nou web joveBCN

El web JoveBCN impulsat per la Regidoria
de Joventut és el nou espai del web bcn.cat
pensat per als més joves de la ciutat. Es
tracta d'un projecte que neix amb l’objectiu
d’oferir un espai virtual on poder trobar
tota la informació, els recursos i els serveis
adreçats a la gent jove de la ciutat. 
http://www.bcn.cat/joventut

Els centres cívics ja tenen pàgina web

El web bcn.cat engega un nou lloc dedicat
als centres cívics de la ciutat, on hi ha tota
la informació d'aquests equipaments que
ofereixen nombroses activitats i conviden
els ciutadans i les ciutadanes a passar una
bona estona entre amics, conèixer gent,
aprendre coses noves, etc.
http://www.bcn.cat/centrescivics/ca/
welcome.htm

w

La gespa artificial

és un dels primers passos

perquè tots els equips

de futbol que utilitzin

aquest camp gaudeixin

com cal jugant a futbol

per MANEL



D’on li ve l’afició al teatre?
La vaig heretar del meu pare, el qual
tot i que feia de planxista, era un show-
man magnífic,  muntava uns números
d’humor fantàstics.
Vostè com va començar?
De petit, llegint poemes a l’església de
Torrevelilla, i després preparant petits
esquetxos a l’escola per a les festes es-
colars.
I després?
Entro a formar part d’un grup de tea-
tre independent, l’Ateneu de Sant
Just, mentre estudio a l’Institut del
Teatre, i més tard m’incorporo profes-
sionalment als Joglars.
Per què als Joglars?
Per substituir un actor en l’espectacle
El joc, que ja estava muntat; després
vaig participar en la creació de cinc es-
pectacles fins a La torna.
Com va ser l'estada en aquesta
companyia?
Van ser set anys d’una escola de teatre
magnífica, fent una creació col·lectiva

dels espectacles. Ho érem tot en un rè-
gim d’autoexplotació sense amo, ni patró.
De La torna, què en recorda? 
Com que l’any 1977, amb una de-
mocràcia formal, els militars van ins-
truir un consell de guerra a un grup de
teatre per una obra, perquè encara no
s’havien separat les jurisdiccions civil i
militar, recordo la gran resposta de la
societat civil, amb mobilitzacions, amb
una vaga d’espectacles que va fer parar
des del Molino fins al Liceu, en una
lluita per la llibertat d’expressió.
Què li va portar tot això?
Hi vaig aprendre moltes coses. Per la
meva formació política això va ser una
revàlida. Professionalment, en canvi,
va ser un desgavell, perquè durant més
d’un any em vaig dedicar a fer una
campanya, perquè es conegués tot l’a-
fer i se sabés que quatre dels meus
companys estaven a la presó.
Qui van anar a la presó?
Van ser condemnats com a coautors
de l’obra l’Arnau Vilardebó, el Gabriel
Renom, l’Andreu Solsona i la Myriam
de Maetzu, i ens vam exiliar l’Albert
Boadella, l’Elisa Crehuet i jo.
Fa poc l’obra s’ha reposat, què li
ha semblat?

No m’ha semblat bé, primer perquè
s’ha reposat sense l’autorització dels
altres autors i ha estat presentada com
una obra personal, menyspreant els al-
tres creadors, que van patir presó i exi-
li per la seva autoria. Si es volia donar
a conèixer l’espectacle a les noves gene-
racions, es podia haver fet projectant
la pel·lícula que es va fer clandestina-
ment llavors.

En canvi, vostè és més conegut
pels seus papers televisius.
Sí, encara que hi ha molta gent que,
afortunadament, em recorda en perso-
natges teatrals com el Makinavaja, el
Koko del Mikado, actualment en Char-
lie Rivel. La televisió es fica a casa de
tots i llavors el Quico el progre o el Fe-
lip de Majoria absoluta es tornen fami-
liars i molt populars per a la gent, ja
que comparteixes amb ells les seves ca-

ses. Per sort puc anar alternant el tea-
tre, el cinema i la televisió.
Els seus personatges són de crea-
ció?
He fet molts personatges de creació.
M’agraden els reptes i quan algun dels
personatges ja és conegut pel públic,
això m’esperona. Les meves interpre-
tacions no són recreacions mimèti-
ques, sinó que intento connectar amb
l’essència d’aquell personatge  i fer una
recreació i no una reproducció.
Ara en què treballa?
El dia 18 d’octubre, es reposarà al Tea-
tre Nacional de Catalunya, durant sis
setmanes, l’obra sobre Charlie Rivel
Uuuuh!. És un espectacle del qual tam-
bé hem fet una pel·lícula, dirigida per
l’Eduard Cortes, que s’estrenarà als ci-
nemes molt aviat.
I la seva vida a Ciutat Vella,
com és?
M’agrada molt viure al centre, al rovell
de l’ou. Vaig a peu a tot arreu, compro a
la Boqueria, freqüento les botigues del
carrer Xuclà, etc. Però pateixo l’èxit
desmesurat del centre de Barcelona: si
guanya el Barça; si perd; les rebaixes, o
la marabunta d’estrangers amunt i
avall.
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E N T R E V I S T A Ferran Rañe, actor i veí de Ciutat Vella 

Ferran Rañé al bell mig de la Rambla, prop de casa seva.

Amb el pas dels anys, Ferran Rañé ha donat vida

a molts personatges, Quico el progre, en

Makinavaja, en Koko, en Felip, etc., i ara de nou

serà Charlie Rivel al teatre i al cinema

“Per sort puc anar
alternant el teatre,
el cinema i la televisió”

Josep Maria
Contel

“M’agraden els reptes

i quan algun dels

personatges ja és conegut

pel públic, això m’esperona”


