
Durant el mes de juliol es van do-
nar les claus als propietaris dels
80 pisos de protecció oficial si-
tuats a l’illa rambla del Raval. Són
pisos que tenen 2 o 3 habita-
cions. Els 42 habitatges promo-
guts per la cooperativa El teu ba-
rri, impulsada per la Federació
d’Associacions de Veïns de Barce-
lona, tenen una superfície d’entre
54 i 81 m2. Per la seva part, els 38
d’Habitatge Entorn, del sindicat
CCOO, tenen una superfície mit-
jana de 71,78 m2. És previst que
al principi de l’any 2007 es donin
les claus d’una tercera promoció
d’habitatge assequible a la matei-
xa illa, la de Llar Unió Ciutat Ve-
lla, impulsada per la UGT, la qual
constarà de 30 pisos.

L’illa de la rambla del Raval
estrena 80 pisos públics 

Can Ricart esdevé el principal
referent esportiu del Raval

Joan Clos lliura les claus d’un dels habitatges.

UBICACIÓ

A l’antiga fàbrica de Can
Ricart, a Sant Oleguer
amb rambla del Raval

INSTAL·LACIONS

Destaca una gran 
piscina coberta
i amb llum natural

ESTRENA

Es va inaugurar
coincidint amb la
Festa Major del Raval

Pàg. 3

Pàg. 5

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Josep Guzmán
President de la Penya
Blaugrana Sant Pau-Raval

“El Barça
agermana territoris,
però també col·lectius
de persones”

PLE DEL DISTRICTE Pàg. 4

Balanç positiu
de l’aplicació de
l’Ordenança de
Convivència

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Els centres cívics
obren el període
d’inscripció a cursos
i tallers

C U LT U R A   Pàg. 6

Festa Major de
la Barceloneta
El programa d’actes
ja és a punt 
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P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Cursa Popular de la
Festa Major de la
Barceloneta
Arriba a la desena edició



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

Festa Major de la Barceloneta

Diumenge 24 de setembre 
Travessia nedant al Port de Barcelona
A les 10 h. Portal de la Pau
Organitza: Club Natació Atlètic-Barceloneta.

Dimarts 26 de setembre 
Batucada
A les 20 h. Plaça de la Barceloneta

Dimarts 26 de setembre 
Pregó de Festa Major
A càrrec de Loles León i Pepe Rubianes.
A les 20.30 h. Plaça de la Barceloneta

Divendres 29 de setembre 
Foc i versots infernals
A les 21 h. Plaça de la Barceloneta
Organitza: Geganters, Grallers i Bestiari de Barcelona.

Divendres 29 de setembre 
I Gran Trobada d’Acordions de 
la Barceloneta
A les 21 h,  al Parc de la Barceloneta.

Dissabte 30 de setembre 
Construcció d’Enginys Solars
A les 21 h. Plaça de la Barceloneta
Organitza: Ecounión i Gamar

Diumenge 1 d’octubre
X Cursa Popular
A les  9 h. Plaça del Mar
Amb botifarrada de fi de festa per a tots els inscrits.
Més informació: www.cnab.org.

Concert de salsa
A les 20 h. Moll de la Barceloneta
Els millors músics cubans de Barcelona. A les 22 h, cre-
mat final a la plaça Hilari Salvadó.

DIADA DE CATALUNYA

Dilluns 11 de setembre
Viu l’11 en família
A les 11 h. Arc de Triomf
Festa infantil i concert del grup Macedònia.

Concert de la Festa per la Llibertat
A les 19.30 h. Arc de Triomf
Amb els grups Kumbes del Mambo, Mouss&Hakim i
Obrint Pas.

Dimecres 13 de setembre
De la platja del Bogatell 
al Centre de la Platja
A les 17 h. Inscripcions al Centre d’Informació de la Platja
(passeig Marítim de la Barceloneta, 25-29)
Caminada guiada. Imprescindible inscripció prèvia.
Tel. 93 237 47 43

Diumenge 17 de setembre
XIII Festa del Col·leccionisme
Tot el matí. Verger del Museu Frederic Marès (pl. Sant Iu, 6)
Intercanvi de tota mena d’objectes: baldufes, adhesius,
bosses de sucre, pins, plaques de cava, didals...

Dimecres 20 de setembre
La pesca a Barcelona
A les 16 h. Consorci del Far (Escar, 6-8)
Xerrada sobre les espècies que es pesquen a la Medi-
terrània i com es capturen. Assistència a l’arribada 
del peix i subhasta a la Llotja del Peix de Barcelona. 
Cal inscripció prèvia (93 237 47 43)

Dimarts 26 de setembre
Lola vende cá
A les 19.30 h. Centre de Cultura de Dones 
Francesca Bonnemaison (Sant Pere més Baix, 7)
Projecció i col·loqui amb el director d’aquest documen-
tal, en Llorenç Soler.

Fins al 25 de setembre
Rússia
Centre Francesca Bonnemaison (Sant Pere més Baix, 7)
Exposició de moda de 10 alumnes de l’Escola de la
Dona del curs 2005/06, amb dissenys inspirats en la
història, el folklore i l’art de Rússia.

Fins al 26 de setembre
Arquitectures simbòliques
Centre Cívic Pati Llimona (Regomir, 3)
Un itinerari per les ciutats de la Red de Juderías, que
engloba les ciutats espanyoles amb calls jueus històrics
com Barcelona i Girona.

Fins al 8 d’octubre
Hi havia una vegada Txernòbil
C. de Cultura Contemporània de Barcelona (Montalegre, 5)
Què va passar la nit fatídica del 26 d’abril de 1986? Di-
buixos de nens, fotos artístiques i obres d’artistes con-
temporanis intenten explicar-ho.
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Daniel Venteo

Des del passat mes de ju-
liol, el districte de Ciutat

Vella disposa d’unes noves
instal·lacions esportives mu-
nicipals a l’edifici del que havia
estat l’antiga fàbrica de Can
Ricart, al bell mig del Raval. 
El principal atractiu del nou
complex esportiu és una es-
pectacular piscina coberta,
que fa 25 metres de llarg per
16 d’amplada, que es comple-
menta amb una piscina d’hi-
dromassatge i diversos espais
termals i balnearis, amb dife-
rents tipus de dutxes. A més,
disposa d’una l’àrea de fit-
ness, una terrassa-solàrium,
zona de bar, vestidors, així

com diverses sales que per-
meten dur a terme activitats
lúdiques i  socials de tota
mena i que converteixen
aquesta instal·lació en una

nova eina de dinamització
del barri. Les noves instal·la-
cions de Can Ricart, que te-
nen la l’entrada pel carrer de
Sant Oleguer, unides a les del

popular pavelló poliesportiu
del carrer de Sant Pau –que
ara queda integrat dins del
nou complex esportiu– con-
verteixen aquest equipament
en el principal referent espor-
tiu del barri del Raval.

Metamorfosi d’una
fàbrica
Les obres de construcció del
nou complex esportiu han
permès donar nova vida a les
velles instal·lacions de la fà-
brica Can Ricart. La façana
s’ha rehabilitat i ha recuperat
els seus colors originals, i el
conjunt de l’edificació s’ha
pogut conservar gràcies a un
projecte, fet pels arquitectes

Pere Buil i Jordi Fornells, que
ha adaptat els seus principals
elements al nou ús esportiu. 
Les noves instal·lacions es-
portives dialoguen amb l’es-
pai arquitectònic de l’antiga
fàbrica i creen algunes imat-
ges sorprenents, com l’entra-
da de llum natural a la pisci-
na través d ’uns grans
finestrals que comuniquen
l’interior de l’edifici amb l’ex-

terior del recinte i els jardins
de Sant Pau del Camp. 
El nou centre esportiu muni-
cipal té 6.760 m2 i es calcula
que pot arribar a donar ser-
vei a uns 5.000 usuaris. Du-
rant la primera setmana d’o-
bertura del nou centre, ja s’hi
van inscriure uns 200 abo-
nats. Els antics abonats a les
piscines Folch i Torres tenen
preus especials.
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Els veïns van poder visitar les instal·lacions durant la jornada de portes obertes.

L’antiga fàbrica de Can Ricart,

al barri del Raval, esdevé un nou

complex esportiu municipal.

El nou centre va donar la

benvinguda als veïns i veïnes

amb una multitudinària jornada

de portes obertes, celebrada 

el 15 de juliol, en el marc de la

Festa Major del Raval

L’element central
del nou complex
esportiu és una
espectacular
piscina coberta de
grans dimensions

El Raval estrena el nou 
complex esportiu de Can Ricart

C IU TA DA N S OPINE N

German Denaria
Marmitó

Muy bueno, porque
tiene todas las presta-
ciones; es amplio y
moderno. Aparte, el
precio está muy bien y
queda cerca de casa.

Clara Barroso
Estudiant

Muy bien, muy moder-
no, con luz y está en un
sitio muy bueno. Pero
vamos a intentar cono-
cerlo mejor ahora.

Adriana Naranjo
Cuidadora

Maravilloso, lo mejor
que han podido hacer,
porque en realidad el
barrio necesitaba algo
así para los niños y la
gente mayor. 

Monserrat
Cucarella
Dependenta

Bé, excel·lent, perquè
està tot nou. Jo abans
anava a l’Aiguajoc i ara
m’he canviat per proxi-
mitat i perquè les ins-
tal·lacions són millors.

Yolanda Arque
Florista

De momento justo, por-
que faltan detalles para
hacer. Yo vengo de otro
gimnasio y se nota que
éste está recién inaugu-
rado, pero está bien.

Matilde Vila
Restauradora

A mi em sembla bé, no
tinc cap problema. Fins
ara el que he vist m’a-
grada molt, vinc sovint
i estan força bé els
equipaments.

Q u è  l i  s e m b l a  e l  n o u  e q u i p a m e n t ?
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P L E  D E L  D I S T R I C T E

David Sabaté

E l Plenari del Districte
del passat 6 de juliol

va incidir de manera desta-
cada en la millora de la
convivència i el civisme a
Ciutat Vella. L’oposició,
però, va insistir en el pro-
blema de la prostitució al
carrer. El regidor del Dis-
tricte, Carles Martí, va res-
pondre que s’ha de seguir
treballant, però que la
pressió de les autoritats ha
fet efecte. La regidora de
Drets Civils, Pilar Valluge-
ra, va intervenir afirmant
que s’han fet 500 interven-
cions en un mes i que 11
dones s’han acollit ja al
programa de recol·locació
laboral. CIU va exposar
també el problema de l’in-
frahabitatge, i el va relacio-

nar amb la persona troba-
da en un terrat de la Barce-
loneta. El regidor va desta-
car la transparència del
Districte, confirmant que
la intervenció de l’Ajunta-
ment estava prevista ja
abans de la denúncia. De la

seva banda, el PP va criti-
car que després de la victò-
ria del Barça no hi va haver
una bona previsió per fer
front als disturbis. Els efec-
tius, segons Martí, hi eren
i van actuar evitant majors

incidents. El regidor va
aprofundir en la proposta
“La Barcelona dels Barris”,
en fase d’estudi fins a l’oc-
tubre, explicant que “el pla
pretén reforçar la identitat
dels barris i les polítiques
de proximitat i de partici-
pació”. Martí va convidar la
resta de grups a pensar en
alternatives al nom del
barri del Casc Antic, ja que
és filològicament incorrec-
te, i  la paraula catalana
hauria de ser “nucli”. Pel
que fa a les mesures de go-
vern, Roger Pallarols, del
PSC, va qualificar com a
prioritat del districte la
Xarxa d’atenció a famílies i
infants del Raval, que pre-
tén millorar l’atenció a les
famílies més desafavorides.
ERC i IC-V van votar-hi a
favor, tot i que amb alguns
matisos, dels diversos in-
formes urbanístics expo-
sats en la part decisòria del
plenari.

Balanç positiu dels primers sis mesos
de l’Ordenança de Convivència

El regidor va 
proposar que es
busquin alternati-
ves al nom del
barri del Casc Antic

El col·leccionista
Frederic Marès 

J. M. ContelÀLB UM HI S TÒR IC

Frederic Marès en el seu estudi del Museu Marès al final
dels anys vuitanta. (Foto: Josep Maria Contel.) 

Imatge del Plenari del Districte del passat 6 de juliol.

El Districte destaca el pla ciutadà per

reforçar la identitat dels barris i la creació

d’una xarxa d’atenció a famílies del Raval 

Frederic Marès va néixer a Portbou el 1893. Deu anys des-
prés, el 1903, va arribar a Barcelona, on es va formar artísti-
cament a l’Escola d’Arts i Oficis i Belles Arts, estudis que va
complementar amb estades a l’estranger. Marès va conrear
diferents feines o aficions relacionades entre si: fou professor
d’Escola d’Arts i Oficis i Belles Arts, fins a la seva jubilació; es-
cultor –destaca la seva tasca en la restauració de monu-
ments, molts dels quals havien estat malmesos durant la
Guerra Civil–, i un extraordinari col·leccionista de tota mena
de peces que configuren una part important del Museu Fre-
deric Marès. L'afició al col·leccionisme se li despertà a Marès
quan encara era un nen. Va començar recollint làmines, em-
bolcalls de xocolatines, cromos, joguines, estampes japone-
ses, etc., tot allò que pràcticament no costava diners i que es-
tava al seu abast. Més tard, es va interessar per peces més
complexes, les quals conegué en els viatges que va fer a París
per millorar la seva formació artística i que li permeteren en-
trar en contacte amb prestigiosos antiquaris i assistir a sub-
hastes. El 1944, l’Associació dels Amics dels Museus de Cata-
lunya va organitzar una exposició per mostrar part d’aquests
petits tresors que Marès emmagatzemava al seu estudi, fet
que va suscitar en Marès el desig de donar tota la seva
col·lecció a la ciutat de Barcelona. El 1946 es va obrir la pri-
mera sala del museu, instal·lada al primer pis d’un edifici del
carrer dels Comtes, on hi  havia hagut algunes dependències
del Palau Reial Major dels Comtes de Barcelona. L’any 1952,
Marès es va traslladar a viure a la tercera planta de l’edifici.
Frederic Marès va morir el 1991 a Barcelona, amb gairebé
noranta-nou anys.
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
Festival Àsia 2006 a Ciutat Vella
Del 15 al 17 de setembre, el districte acull el Festival
Àsia 2006. L’espectacle cultural permet apropar-se de
manera única a un dels continents més rics en mani-
festacions culturals. Dansa, teatre, música, gastrono-
mia i jocs seran algunes de les diferents activitats
programades durant aquests dies. El festival combi-
na les propostes més tradicionals amb les més mo-
dernes. 

Nova oficina d’informació 
El passat 10 de juliol es va posar en marxa l’oficina
d’informació sobre el programa per a la millora de
l’habitatge a la Barceloneta. Aquesta oficina aclarirà
tots els dubtes que el veïnat pugui tenir en relació
amb la millora del teixit residencial del barri. Les
seves instal·lacions es troben al carrer Mediterrània,
18. L’horari és de dilluns a divendres, de 16 a 20
hores. 

Enllestits els carrers Grifé i Cardona 
Els dos carrers del barri del Raval ja formen part del
grup de vies del Districte remodelades amb el criteri
de prioritat per als vianants. Els dos carrers s’han
uniformitzat amb els de l’àrea per a vianants que ja
conformen els carrers de l’entorn. Per a informació
detallada sobre les obres i les actuacions dels carrers
es pot consultar el web municipal www.bcn.cat/ciu-
tatvella.

Avancen les obres del carrer Montalegre
Segueixen avançant les obres de reurbanització del
carrer Montalegre, que quedarà enllaçat amb el de
Torres i Amat gràcies a l’obertura d’un nou tram de
carrer que, des del final del de Torres i Amat, per-
metrà la connexió amb el de Montalegre. D’aquesta
manera, es millorarà la mobilitat d’aquesta zona del
barri del Raval, de gran activitat per la concentració
d’equipaments culturals i universitaris.

Pilar Fernández

Un total  de 80 pisos
construïts a l’illa ram-

bla del Raval en règim coo-
peratiu,  és a dir,  a  preus
assequibles, han estat entre-
gats ja als seus propietaris,
la majoria parelles joves. Els
pisos pertanyen a dues pro-
mocions diferents, les de la
cooperativa El teu barri, im-
pulsada per  la  Federació
d’Associacions de Veïns de
Barcelona, i Habitatge En-
torn, del sindicat CC.OO.
L’edifici promogut per la co-
operativa El teu barri, que té
la seva entrada pel carrer de
Sadurní, 1-9, conté 42 habi-
tatges d’una superfície que
va dels 54 als 81 m2. Són pi-
sos de dues i tres habita-
cions i un o dos banys i es-
tan associats a una plaça de
pàrquing i un traster. Du-
rant l’acte de lliurament de
claus, el regidor de Ciutat
Vella, Carles Martí, va desta-

car que els habitatges en
qüestió era una demostració
del fet que “hem estat ca-
paços de crear habitatge pú-
blic i de qualitat”, referint-se

al treball conjunt entre pro-
motors i Ajuntament. L’al-
calde Joan Clos, per la seva
banda, va assenyalar que
“tot i que costa molt fer ha-
bitatge públic a Barcelona,
és un compromís de l’Ajun-

tament fer-ne més els pro-
pers anys”.
L’edifici d’Habitatge Entorn,
situat al carrer de Robador,
18-22, té 38 pisos amb una
super f íc ie  mit jana de
71,78 m2 útils, també de dos
i tres dormitoris i amb apar-
cament i traster associats.
Aquests habitatges es poden
qualificar realment d’asse-
quibles, ja que han costat
una mit jana de 128.951
euros.
Aquestes promocions estan
incloses en una actuació de
gestió urbanística global que
persegueix la regeneració de
l’espai urbà de l’entorn de la
rambla del Raval.

L’habitatge assequible ocupa
l’illa de la rambla del Raval

Carles Martí: “Hem
estat capaços de
crear habitatge
públic i de qualitat”

L’Ajuntament comprarà locals comercials en desús 
Redacció

El Districte de Ciutat Vella
inicia aquesta tardor un

programa de compra de locals
comercials en desús. Un cop
adquirits, els tornarà a posar
en el mercat adjudicant-los
segons les necessitats del bar-
ri on són els locals, tal i com
es va fer a Porta Cambó, al
mercat de Santa Caterina.
L’objectiu és protegir la diver-
sitat i el dinamisme comercial
del districte, especialment el
comerç a la menuda.

El programa s’adreça als pro-
pietaris de locals buits que no
han pogut vendre al mercat o
de botigues que estan a punt
de tancar. Els ofereix la possi-
bilitat de vendre els seus lo-
cals a l’Ajuntament, a través
de Foment de Ciutat Vella, a
un preu màxim de 2.500 eu-
ros/m2. El preu es fixarà mit-
jançant una valoració externa
que tindrà en compte l’em-
plaçament i l’estat del local. El
programa es desplegarà als
barris que no estan consoli-

dats comercialment. 
Amb els locals adquirits es
farà una oferta de lloguer
amb opció de compra. Un
Consell Assessor, format pels
quatre eixos comercials de
Ciutat Vella, participarà en el
procés d’adjudicació.
Aquest programa farà una in-
versió de 4 milions d’euros
fins al 2007.
Més informació
Foment de Ciutat Vella
C. Pintor Fortuny, 17.
Tel. 93 343 54 54L’objectiu és protegir la diversitat comercial.

El passat mes de

juliol es van donar

les claus de dues

promocions

d’habitatges de l’illa

rambla del Raval

L’alcalde va lliurar les claus als veïns.

U N A  S O L U C I Ó  P U B L I C O P R I VA D AA
La construcció d’habitatge de promoció oficial a l’illa Robadors ha estat possible grà-

cies a l’acord establert entre els promotors –les cooperatives El teu barri i Habitatge

Entorn– i l’Ajuntament, que cedeix el sòl on s’ha d’edificar i que fa un seguiment de

l’obra. A part de les promocions ja entregades, al principi de l’any vinent hauran acabat

les obres d’una tercera, la impulsada per la cooperativa Llar Unió Ciutat Vella, de l’UGT,

al carrer Robador, 30, amb 30 pisos.
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El nom de Caelum ja és prou suggeridor
de l ’exper iència que podem viure a

aquest establiment que trobem a la unió del
carrer de la Palla amb Banys Nous. Hi tenen
productes elaborats a monestirs d’arreu
d’Espanya i a alguns d’Europa, com els mas-
sapans, els cors d’ametlla, les figues amb
brandi i xocolata negra, les gemmes de San-
ta Teresa, la confitura de taronja amarga de
Santa Paula, a més de licors, com el vi de
missa, i molts altres productes que podem

anomenar celestials. El plaer del paladar ens
eleva i l’ambient del local ens ajuda a fer l’ex-
periència més transcendent. A la planta del
soterrani, a l’espai anomenat la cripta, hi ha
les restes del que en el passat van ser uns
mikves, banys rituals jueus. Rodejats d’histò-
ria, podem gaudir dels pastissos i de la gran
varietat de tes, entre els quals convé desta-
car el te missae, un combinat exclusiu.

Caelum / C/ de la Palla, 8

E L  T A U L E L L

Una experiència que ens obre les portes del cel

S’hi poden trobar productes de monestirs d’arreu.

Joan Anton Font

C U LT U R A

Daniel Romaní

S’apropa la Festa Major de
la Barceloneta i el progra-

ma ja és a punt. Els carrers i
les places del barri més mari-
ner de la ciutat s’ompliran, del
26 de setembre al 2 d’octubre,
de veïnes i veïns que gaudiran
de les nombroses propostes
lúdiques –festes infantils, pa-
llassos, cercavila...–, culturals
–tallers, exposicions, visites...–
i esportives, que s’han progra-
mat per a tots els gustos i per
a totes les edats.
La plaça de la Barceloneta serà
l’escenari de la lectura del pre-
gó a càrrec de Loles León i
Pepe Rubianes, dimarts dia 26
de setembre a les 20.30 hores.

De entre les propostes previs-
tes, cal destacar la primera
gran trobada d’acordions de la
Barceloneta (divendres, 29 a
les 21 hores al Parc de la Bar-

celoneta), un taller d’enginye-
ria solar (dissabte 30 al matí a
la plaça del Mar), la tradicional
cursa popular, que enguany
arriba a la desena edició (diu-
menge 1 al matí), les 24 hores
de ta-ka-tà (dissabte 30 de se-
tembre i diumenge 1 d’octubre

a la platja de la Barceloneta), la
mostra col·lectiva d’artistes del
barri “Barceloneta residents:
multiculturalitat”, al Centre Cí-
vic de la Barceloneta, i moltes
més. També s’organitzen nom-
broses activitats al carrer Sevi-
lla i al carrer Pescadors, entre
els carrers Almirall Cervera i
Almirall Aixada. Un dels dies
amb més oferta és diumenge
dia 1 d’octubre: al matí hi
haurà cercaviles i el bateig del
Gegantó, organitzat pels ge-
ganters, grallers i bestiari de
la Barceloneta; amb una sar-
dinada popular a la plaça Hi-
lari Salvadó començarà la
Festa Ítaca: hi haurà pallas-
sos, tallers, teatre, jazz i cre-
mat final (a la mateixa plaça
Hilari Salvadó). La festa es
clourà dilluns dia 2 d’octubre
amb focs artificials, coca i
moscatell al Passeig Marítim.

Loles León i Pepe
Rubianes pronuncien
el pregó el 26 de
setembre al vespre

Després de la Mercè, arriba la Festa Major

del barri més mariner  de la ciutat, amb una

munió de propostes per a totes les edats

La festa es clourà el 2 d’octubre amb focs artificials.

La Barceloneta ja té a punt el
programa de la Festa Major 

S E R V E I  P Ú B L I C

B. Sanchís

Amb l’inici del mes de setembre comença un altre cop el
període d’inscripcions als centres cívics del districte per
als cursos i tallers del darrer quadrimestre de l’any. Hi ha
un ampli ventall d’activitats per a tots els gustos i edats:
des de cursos que inclouen des de propostes clàssiques,
com ara balls de saló, fins a cursos basats en la cultura
oriental, com el ioga i el tai-txi. A més, tots els cursos es-
tan impartits per professionals de la matèria i tenen un
preu assequible, que oscil·la entre 13 euros per als cursos
de tres hores i  els 75 per als cursos de fotografia o apre-
nentatge multimèdia. Per apuntar-s'hi només cal anar-hi
els dies d’inscripció establerts pel centre. És millor anar
amb temps i tenir preparades diverses opcions, perquè
les places són limitades i sovint tenen gran demanda. 
Bona part dels centres tenen pàgina web on es pot con-
sultar amb detall l’oferta de tots els cursos i tallers.
Al districte hi ha quatre centres cívics:

Barceloneta
c/ Conreria,1-9. Tel. 93 256 33 20.
www.civicbarceloneta.com

Convent de Sant Agustí
c/ Comerç, 36. Tel. 93 310 37 32.
www.conventagusti.com

Drassanes
c/ Nou de la Rambla, 43. Tel. 93 441 22 80
wwwccdrassanes.tk

Pati Llimona
c/ Regomir, 3. Tel. 93 268 47 00
A/e: patillimona@transit.es

Inscripcions als centres
cívics del districte



Pere S. Paredes

La cursa popular de la Barcelone-
ta, que aquest any arriba a la

desena edició, es realitza en el marc
de la Festa Major d’aquest barri de
Ciutat Vella.

Fonts de la organització afirmen
que "la participació és oberta a tot-
hom". Qui vulgui córrer la cursa
s'ha d'haver inscrit prèviament i
haurà d'estar ben preparat a dos
quarts de déu del matí del pròxim
dia 1 d'octubre.

A les 11 hores se celebrarà la milla
escolar aleví per als nascuts entre el
1995 i el 1996. Un quart d’hora
més tard, es disputarà la milla esco-
lar infantil (nascuts entre el 1993 i
el 1994); més tard, la milla escolar
cadet (entre el 1991 i el 1992). Des-
prés, els 800 metres benjamins
(nascuts entre el 1997 i el 1998) i,
per últim, a les 12 h, els 400 metres
prebenjamins (del 1999 i anys pos-

teriors); aquests últims són, sens
dubte, el futur del nostre atletisme.
El recorregut de la cursa serà el se-
güent: CN Atlètic-Barceloneta, pas-
seig Joan de Borbó, plaça Pau Vila,
moll de Bosch i Alsina, estació ma-
rítima, moll Sant Bertran, porta
d’Europa i passeig de l’Escullera. El
recorregut a l’inversa es farà fins al
carrer Almirall Cervera, el passeig
Marítim i l’arribada serà a la plaça
del Mar. Seran molts els partici-
pants que prendran part de la cursa
popular dels 11 quilòmetres, encara
que només s’hi poden inscriure
2.000 persones. També serà molt
important la participació dels nens
i nenes de categories inferiors que,
com cada any, gaudiran molt d’a-
questa jornada atlètica.

Més informació:
X Edició de la Cursa Popular de
la Festa Major de la Barceloneta
Club Natació Atlètic-Barceloneta
Complex Esportiu Municipal
Banys de Sant Sebastià
Plaça del Mar, 1 
www.cnab.org
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P O L I E S P O R T I U

Aquesta cursa popular
celebra enguany la
seva desena edició

Imatge d’una edició anterior de la cursa.

Tothom a córrer la Cursa Popular
de la Festa Major de la Barceloneta

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 en vídeo

El web www.bcn.cat i el servei www.3ala-
carta.cat, de Televisió de Catalunya (TVC),
ofereixen una secció especial dedicada de
manera exclusiva a la ciutat de Barcelona.
Els vídeos emesos a TV3 i Canal 33 que
tracten sobre els grans esdeveniments de
Barcelona ja es poden veure en qualsevol
moment i de manera gratuïta.
www.bcn.es/3alacarta/ca

Web de l’Any del Comerç

Durant aquest 2006, Barcelona celebra
l’Any del Comerç amb un programa d’acti-
vitats que inclou exposicions, conferèn-
cies, concursos i itineraris. En aquest web
podeu trobar informació actualitzada
sobre totes les activitats previstes.
www.bcn.es/anydelcomerc

w

La cursa, organitzada pel Club Natació Atlètic-

Barceloneta, un dels actes més destacats de la Festa

Major, arriba aquest any a la seva X edició 

per MANEL



Molta gent diu que es dóna una
importància excessiva al futbol…
El futbol forma part de la societat. La
gent en parla a casa, a la cafeteria o a la
feina. Enganxa i té una cosa bàsica, que
és que no calen gaires recursos per prac-
ticar-lo. El futbol es juga a qualsevol
part del món, en qualsevol espai, ja si-
gui xutant una pedra o una llauna, des
de Brasil fins a Barcelona.
I al Raval s’ha convertit en un ins-
trument d’integració?
Fa cinc anys ens vam plantejar, conjun-
tament amb el Districte i el FC Barcelo-
na, que havíem de conjugar esport amb
immigració i aquest va ser l’origen de
l’Open de Futbol Sala Rambla del Raval,
en què equips de diverses nacionalitats
converteixen la rambla del Raval en un
camp de futbol.
Entusiasme per part d’entitats i
administracions, però quina va ser
la resposta dels immigrants del
barri?
Al principi, sorpresa i alegria, però

amb cert escepticisme. Avui dia, però,
puc dir que cada any juguen dotze
equips i no en podem tenir més per-
què no disposem de més carrer. S’ha
convertit en un torneig que tothom
coneix i del qual la penya blaugrana
de Sant Pau-Raval estem molt orgu-
llosos d’organitzar. Ara s’ha estès per
les capitals de província, Perpinyà,
Catalunya Central i Terres de l’Ebre. 
Grans projectes per a una penya
que només té set anys de vida?
Quan dius que vam crear la penya fa set
anys, la gent no s’ho creu. Cal tenir en
compte que la penya va sorgir de forma
molt casual. Jo freqüentava un bar i els
qui hi anàvem sovint érem gairebé tots
del Barça. Un dia, vaig preguntar si hi
havia alguna penya blaugrana al barri i
em van dir que no. Com podia ser que
al barri on va néixer el Barça (en el ca-
rrer Pintor Fortuny) no hi hagués una
penya blaugrana? 
Quin balanç fa de la trajectòria de
la penya?
Som gairebé 300 socis. Hem crescut
molt en un barri complex que té una
societat molt heterogènia, on conviuen
moltes cultures, molts idiomes i que té
també sectors de pobresa. 

Un barri complex?
Convivim desenes de nacionalitats i co-
merços de tot tipus en un territori que
té l’índex més d’alt d’associacions i enti-
tats de la ciutat. En aquest context,
igual que els nostres pares o avis, que
van ser els nouvinguts quan Barcelona
va necessitar treballadors, els immi-
grants d’ara busquen elements de rela-

ció amb el barri i amb la societat catala-
na on viuen. El Barça també és una
entitat coneguda de tot el món  i és un
element per a la pau i la convivència. 
Més que un club?
Des de la penya, intentem realitzar una
tasca integradora i posar el nostre gra-
net de sorra per, almenys, construir una
ciutat millor. Hem de saber jugar amb
la personalitat del Barça com a  element
d'aprenentatge. Unim persones, ja si-
guin blancs, negres, rics, pobres, cris-
tians o musulmans… La bandera del

Barça agermana territoris, però també
col·lectius de persones. 
Des de fa sis anys és membre del
Consell Consultiu de les Penyes del
Barça. Té una posició privilegiada
per viure el barcelonisme? 
Tot i que tenim un caràcter consultiu,
com bé diu el nom, diria que la majoria
de coses que proposem el club les adop-
ta. Ens queda molt per fer i la idea és
molt interessant, perquè és una organit-
zació democràtica que pocs clubs tenen.
Ara el Barça viu un moment espor-
tiu especialment dolç. Però ser cu-
ler sempre ha estat tan fàcil?
Ser culer sempre ha estat fàcil, perquè
se senten els colors sempre. Pots estar
trist o emprenyat, però sempre ets cu-
ler. 
Quins objectius es marca la penya
del Raval?
Mantenir-se i fer-se més gran, perquè el
seu futur passa per l'enfortiment del
sentiment barcelonista entre el jovent.
Enguany hem creat equips que juguen
en les lligues territorials i volem conti-
nuar creixent i fer que tots aquests nois,
catalans, però d’orígens ben diversos,
visquin el barcelonisme en el futur igual
que han fet els nostres avis i pares. 
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E N T R E V I S T A Josep Guzmán, president de la Penya Blaugrana Sant Pau-Raval

Josep Guzmán també és membre del Consell Consultiu de Penyes de l’entitat blaugrana.

53 anys. Comercial i funcionari fins que es va

jubilar, comparteix estimació pel barri i

barcelonisme com a president de la Penya

Blaugrana de Sant Pau-Raval, fundada el 1999

“El Barça agermana
territoris, però també
col·lectius de persones”

Miquel
Pellicer

“No podia ser que al barri
on va néixer el Barça no hi

hagués una penya”


