
L’antic Teatro Espanyol, més tard
convertit en la discoteca Studio 54
i en Scenic Barcelona, es transfor-
marà en Paral·lel al començament
de l’any vinent, quan obri les por-
tes com a centre cultural plurifun-
cional, gestionat per un mínim de
deu anys per la Sociedad General
de Autores y Editores (SGAE),
guanyadora del concurs públic
convocat per l’Ajuntament de Bar-
celona. El Paral·lel oferirà activi-
tats molts variades per a públics
molt diversos i tindrà especial-
ment en compte els veïns del seu
entorn, a qui destinarà una part
de la seva programació. Els seus
espectacles apostaran pel risc.
També hi haurà espais dedicats a
la cuina d’autor.

Scenic es transformarà en
Paral·lel al principi de 2007

El Districte instal·la nous
lavabos públics per a tothom 

Reproducció per ordinador d’una de les sales interiors del centre.

ON 

Estan situats a
carrers, places, platges
i equipaments

SENYALITZACIÓ  

Tots els lavabos
públics tenen el
cartell “WC Públic”

NOUS 

A la plaça del Teatre
(La Rambla) hi ha 26
lavabos nous 

Pàg. 3

Pàg. 5

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Ferran Pujol
Director de l’ONG Projecte 
dels Noms-Hispanosida

“Només el 20% dels 
catalans s’han fet 
la prova de la sida 
i molta gent se 
n’assabenta tard”

PLE DEL DISTRICTE Pàg. 4

S’impulsa 
la instal·lació 
d’ascensors als
“quarts de casa”
Al barri de la Barceloneta

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

El pavelló cobert 
de la Barceloneta 
Obrirà les portes al juny

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Recomanacions 
per gaudir de 
les revetlles amb 
seguretat

S E R V E I S   Pàg. 6

Es publica un
plànol turístic sobre
Ciutat Vella per
conèixer-la millor
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ATENCIÓ AL CIUTADÀ

Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) 

Ramelleres, 17.
Telèfon d’informació 010 

(preu.: 0,55 euros + IVA /cada 3 minuts o fracció).
Telèfon del Civisme 900 226 226
Síndica de Greuges de Barcelona 93 413 29 00
Ronda Sant Pau, 43-45, 3r.

CENTRES CÍVICS I CULTURALS

Centre Cívic de la Barceloneta 93 221 32 41
Conreria, 1-9.
Centre Cívic Convent 93 310 37 32
de Sant Agustí

Comerç, 36.
Centre Cívic Pati Llimona 93 268 47 00
Regomir, 3.
Centre Cívic Drassanes 93 441 22 80
Nou de la Rambla, 43.

BIBLIOTEQUES

Biblioteca Popular 93 268 01 07
Francesca Bonnemaison

Sant Pere més Baix, 7.
Biblioteca Popular 93 302 53 48
Sant Pau i Santa Creu

Hospital, 56.
Biblioteca Popular 93 225 35 74
Barceloneta La Fraternitat

Comte Santa Clara, 8-10.
Sala de Lectura Infantil

Àngel Baixeras

Salvador Aulet, 1.

SERVEIS SOCIALS

Centre Serveis Socials 93 221 79 45
Barceloneta

Conreria, 1-9.
Centre Serveis Socials 93 310 39 00
Casc Antic

Pl. de l’Acadèmia, 1.
Centre Serveis Socials Gòtic 93 319 01 64
Correu Vell, 5.
Centre Serveis Socials 93 443 17 54
Raval Sud

Nou de la Rambla, 45.
Centre Serveis Socials 93 442 54 05
Raval Nord

Erasme Janer, 8.
Centre de Dia Materno- 93 441 58 42
Infantil Casa de la Font

Om, 3.

GENT GRAN

Casal de Gent Gran Mediterrània 93 221 79 45
Conreria, 1-9.
Casal de Gent Comerç 93 319 63 34
Comerç, 52.
Casal de Gent Gran Pati Llimona 93 319 01 64
Correu Vell, 5.
Casal Josep Tarradellas 93 441 69 05
Pl. Caramelles, 3, baixos.
Casal de Gent Gran Josep Trueta 93 329 86 02
Sant Pacià, 9.

ALTRES SERVEIS

Of. d’Habitatge i Rehabilitació 93 343 56 40
Pintor Fortuny, 17-19.
Foment Ciutat Vella 93 343 54 55
Pintor Fortuny, 17-19.
Arxiu Municipal de Districte 93 443 22 65
Àngels, s/n.

SEGURETAT

U.T. Guàrdia Urbana Ciutat Vella 93 344 13 00
La Rambla, 43.
Comissaria Mossos d’Esquadra

Nou de la Rambla, 76-80.
Emergències Guàrdia Urbana 092
Emergències Mossos d’Esquadra 088

SERVEIS URGENTS

Telèfon únic d’emergències 112
Urgències sanitàries 061
Cos Nacional de Policia 091
Bombers 080

SALUT

CAP Barceloneta 93 221 37 83
Passeig Marítim, 25.
CAP Casc Antic 93 310 14 21
Rec Comtal, 24.
CAP Gòtic 93 343 61 40
Ptge. de la Pau, 1.
CAP Doctor Lluís Sayé 93 301 25 32 
Torres i Amat, 8.
CAP Drassanes 93 329 44 95
Av. Drassanes, 17-21.
Dispensari Perecamps (24 h) 93 441 06 00
Av. Drassanes, 13-15. .
Hospital del Mar 93 248 30 00
Pg. Marítim, 25-29.

FARMÀCIES

www.farmaciesdeguardia.com
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L ’A G E N D AW

ANY DEL COMERÇ

10 i 17 de juny
Itineraris pel Casc Antic
Consultar horaris a la web www.bcn.es/ciutatvella
Itineraris guiats pel barri de Sant Pere, el passat me-
nestral dels voltants del Rec, el Mercat de Santa Cateri-
na, etc. Inscripcions a l’associació BCN de Palau a
Palau. Tel. 93 268 41 12.

Dijous 15 i divendres 16 de juny
Fira de Sant Pere més Baix
Tot el dia. C/ Sant Pere més Baix
Sortida al carrer dels comerciants, concurs de pintura i
altres activitats. Organitza: BCN de Palau a Palau.

Dissabtes 17 i 24 de juny
Festival Jazz & Carrer
Tarda-nit. C/ Hospital, Nou de la Rambla, Sant Pau i Tallers
Organitza: Associació de comerciants i veïns del Raval.

Del 27 de juny al 2 de juliol
Festival Bahía Fusió Barcelona
Diversos horaris. Centre Cívic Pati Llimona (Regomir, 3)
Setmana de fusió cultural entre la ciutat de Bahía al
Brasil i el Barri Gòtic de Barcelona. Rua, tallers de ca-
poeira, dansa axé, percussió corporal, cuina brasilera,
mercat a l’aire lliure, seminaris, concerts i exposicions.

Dijous 29 de juny
Degustació gastronòmica
A les 21 h. Centre Cívic Drassanes (Nou de la Rambla, 43)
Amb plats de Filipines, Pakistan, Bolívia i Catalunya.

3, 4 i 5 de juliol
6è Concurs de Monòlegs del Raval
A les 22 h. Centre Cívic Drassanes (Nou de la Rambla, 43)
Inscripcions al centre cívic. Els monòlegs han de durar de
3 a 10 minuts. El 13 de juliol actuaran els guanyadors.

Dimarts 5, 12 i 18 de juliol
Cinema & vides urbanes
A les 22.15 h. Centre Cívic Pati Llimona (Regomir, 3)
Amb les pel·lícules En la Ciudad (Cesc Gay), 7 vírgenes (Al-
berto Rodríguez) i Princesas (Fernando León de Ara-
noua), per aquest ordre.

Divendres 7, 14 i 20 de juliol
Un estiu de cine
A les 22 h. Centre Cívic Pati Llimona (Regomir, 3)
Presentació de curts realitzats als tallers de realització de
vídeo documental i tècniques de cinema d’animació al
centre cívic Pati Llimona.

Dimecres i divendres de juny
Jazz al parc
A les 22 h. Glorieta del Parc de la Ciutadella
Entre altres, Juan de Diego Trio, Jazz Daniel’s, Gloria
Torres Quintet, Aiguaviva Quarter, etc.

Dijous 15 de juny
Música de la Mediterrània
A les 21 h. Centre Cívic Drassanes (Nou de la Rambla, 43)
Khodari Aziz (percussió i veu) i Lautaro Rosas (corda).

Divendres 16 de juny
Baetúria
A les 21.30 h. Ateneu Barcelonès (Canuda, 6)
Música tradicional amb arranjaments pop i les sonoritats
celtes. Organitza: Centre Artesà Tradicionàrius.

Dimecres 21 de juny
Dia Internacional de la Música
A partir de les 17 h. Convent de Sant Agustí (Comerç, 36)

Dimecres 14 de juny
En ring 1-2-3 i el món nou
A les 18 h. Bib. Barceloneta (Comte Santa Clara, 8-10)
Un nen decideix canviar el món on viu.

Dijous 15 de juny
Les estrelles de Mozart
A les 18 h. Bib. F. Bonnemaison (Sant Pere més Baix, 7)
La Reina de la Nit està desesperada perquè no recorda
a quin òpera de Mozart pertany. 

Fins al 3 de setembre
Vinil. Discs i caràtules d’artistes
Macba (plaça dels Àngels, 1)
Una mirada a les caràtules dels discos dels anys 60 i 70,
algunes realitzades per artistes com Roy Lichtenstein,
Joan Miró, Andy Warhol o William Burroughs.

Fins al 29 de setembre
Postcapital 
Palau de la Virreina 
La mostra reflexiona entorn el futur de les grans ciu-
tats a través d’un projecte multimèdia amb peces de ví-
deo, maquetes, viatges i altres recursos. 

www.bcn.es/publicacions

bcnrevistes@mail.bcn.es

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



Daniel Romaní

ACiutat Vella hi ha molta
gent de pas que es troba

lluny de casa seva: turistes,
venedors ambulants, artistes
de carrer, usuaris de l’oferta
cultural i lúdica, tant diürna
com nocturna... Tothom es

pot trobar, en un moment
donat, amb la necessitat de
disposar d’un lavabo públic. 
Per cobrir aquesta necessitat,
el Districte de Ciutat Vella ha
decidit instal·lar diversos ser-
veis públics –d’accés gratuït–
a la plaça del Teatre (a la part

baixa de la Rambla, davant
de la Universitat Pompeu Fa-
bra, on hi ha el monument al
dramaturg Frederic Soler, co-
negut com a “Pitarra”), apro-
fitant l’espai soterrat d’uns
antics urinaris que estaven
tancats. Els ser veis de la

plaça del Teatre són els més
grans, ja que compten amb
13 lavabos de dones i  13
d’homes, i obren les 24 hores
(excepte dues dedicades al
manteniment). També se
n’han instal·lat al carrer dels
Àngels, al costat del Convent
dels Àngels, els quals també
obren dia i nit. Tots dos nous
espais tenen personal propi,
de neteja durant el dia i de
seguretat durant la nit .
Aquestes instal·lacions se su-
men a les estrenades a final
d’any –tipus cabina, adapta-
des a persones amb mobilitat
reduïda i amb funcions de
neteja automàtica– en tres
places molt freqüentades de
Ciutat Vella: la plaça George
Orwell, la plaça Sant Agustí i
la plaça Josep Maria Folch i
Torres. La utilització d ’a-
quests serveis ha estat força
elevada, amb prop d’un cen-
tenar d’usuaris diaris. D’altra
banda, també se n’han ins-
tal·lat al Parc de la Ciutadella,
un espai especialment conco-

rregut durant el bon temps,
tant per barcelonins com per
visitants foranis que hi pas-
segen o que van al Zoo als
museus (Ciències Naturals,
Geologia, Zoologia); al Parc
de la Ciutadella hi ha lavabos
públics a la plaça de la Casca-
da, a la plaça de Prim, a l’Hi-
vernacle i a la Ludoteca. 

Finalment, l’arribada de la ca-
lor fa que les platges de Bar-
celona s’omplin de banyistes
els set dies de la setmana,
molts dels quals hi passen
unes quantes hores. Per això,
fins al 25 de setembre, diver-
sos lavabos situats a la Platja
de Sant Sebastià i a la Platja
de la Barceloneta obriran
cada dia.
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Aspecte dels nous lavabos del subsòl de la plaça del Teatre.

Per atendre les necessitats dels

ciutadans que es troben de pas

–turistes, usuaris de l’oferta

cultural, infants...– s’han instal·lat

nous lavabos a diferents espais

de Ciutat Vella

Els nous serveis de
la plaça del Teatre
tenen 26 lavabos i
obren les 24 hores
del dia 

Més lavabos públics als carrers,
places i platges del Districte

C IU TA DA N S OPINE N

Maria Molinero 
Professora d’anglès

No ho sabia, però em
sembla molt bé, sobre-
tot a aquesta banda de
la Barceloneta, perquè
a l’estiu hi ha molts
estrangers i als bars no
deixen entrar-hi si no
consumeixes.

Josep Berdum
Informàtic

No ho sabia, però em
sembla bé, perquè així
la gent no ha de fer les
necessitats al carrer; a
part, la platja ja està
prou bruta.

M. Esteve
Gilabert
Jubilada

Tot i que fan falta per
als turistes que vénen a
la platja, si no es man-
tenen bé, em sembla
que serà una porqueria,
perquè pot haver-hi
drogoaddictes que en
facin mal ús. 

Daria
Artista

No lo sabía, y me pare-
ce muy bien porque en
los bares, si no consu-
mes, no puedes entrar
a los lavabos. Para los
extranjeros que vienen
a la playa está muy
bien.

Yolanda Prado
Dibuixant

No ho sabia, però em
sembla perfecte, perquè
no tenim consciència
que no s’han de fer les
necessitats al carrer. A
més, hi ha gent amb
problemes de bufeta i
això fa encara més
necessaris els lavabos.

Óscar Valera
Transportista

Em sembla bé que els
posin, però penso que
haurien de tenir un bon
manteniment, no ja per
part de l’Ajuntament,
sinó pel civisme de la
gent.

S a p  q u e  l ’ A j u n t a m e n t  h a  i n s t a l · l a t  n o u s  l a v a b o s  p ú b l i c s ?

E L  L O G O T I P  “ W C  P Ú B L I C ” E L S  I D E N T I F I C AA
El Districte de Ciutat Vella ha dut a terme la senyalització, amb el text de “WC Públic”, dels

lavabos públics,tant els esmentats com els que hi ha a la seu del Districte (plaça Bonsuccés

i carrer Ramelleres), al Palau de la Virreina, als centres cívics de les Drassanes i de la

Barceloneta, als aparcaments municipals, als museus, a les biblioteques i als mercats.
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P L E  D E L  D I S T R I C T E

Redacció

L es finques de “quart de
casa” constitueixen el

60% dels habitatges de la
Barceloneta i en un terç
dels casos són ocupades
per gent gran que viu sola a
casa, on no hi ha ascensor.
El Pla de rehabilitació i mi-
llora de l’accessibilitat, que
el regidor Carles Martí va
presentar durant l’últim
Plenari de Ciutat Vella, té
com a objectiu millorar
l’habitabilitat d’aquests ha-
bitatges, però conservant
l’estructura històrica del
barri, i forma part d ’un
projecte estructurat en
quatre programes. El pro-
grama 1 preveu la instal·la-
ció d’ascensors en finques
on això és possible sense
gaire complexitat tècnica.

El programa 2 obre la pos-
sibilitat a instal·lar eleva-
dors que puguin donar ser-
vei a diversos edificis, tot
connectant finques conti-
gües i reallotjant els veïns
que poguessin veure afec-
tat el seu habitatge per la

construcció d’escales i as-
censors. El programa 3 té
com a objectiu reallotjar en
habitatges nous veïns del
barri d’edat avançada. El
programa 4 planteja la per-
muta entre habitatges alts
per baixos que estiguin des-
ocupats i que s’habilitarien

com a pisos per a persones
amb mobilitat reduïda. A
partir del mes de juliol s’ins-
tal·larà una Oficina de l’Ha-
bitatge al barri per informar
de tot el procés i gestionar
les actuacions d’aquest pro-
jecte. El Pla va ser criticat
pel grup municipal de CiU,
que va al·legar “imprecisions
jurídiques”, mentre que el
PP creu que “és una propos-
ta embrionària” i s’han de
concretar els tipus d’ajuts
que s’han de concedir. 
D’altra banda, el Plenari
va aprovar la reordenació
urbanística del solar del
carrer Reina Amàlia, 31-
33, amb els vots favora-
bles del PSC, ICV i ERC,
que van demanar que el
40% dels pisos públics si-
guin de lloguer. Al solar,
s’hi construiran 99 apar-
taments per a gent gran,
un equipament per a in-
fants i joves, un casal d’a-
vis i habitatges protegits. 

S’impulsa la instal·lació 
d’ascensors als “quarts de casa”

Un terç de la gent
gran del barri viu
sola en finques
sense ascensor

El tramvia a la plaça
de Santa Anna 

J. M. ContelÀLB UM HI S TÒR IC

Un tramvia de la línia de Gràcia a la plaça Santa Anna els
anys vint. (Foto: Arxiu Contel) 

El 60% dels pisos de la Barceloneta són “quarts de casa”.

El solar de Reina Amàlia, al Raval, acollirà

pisos de protecció pública, apartaments

tutelats per a gent gran i equipaments

Durant moltes dècades, el tram del Portal de l’Àngel
comprès entre el carrer de Santa Anna i els de Cucurulla
i dels Arcs, va ser conegut com la plaça de Santa Anna.
Una plaça extremadament allargada que, per la seva part
de dalt, connectava amb la resta de vial del Portal de
l’Àngel, una de les entrades a Barcelona, quan la ciutat
estava rodejada de muralles. Aquesta plaça va acollir ca-
ses immenses, veritables palaus, pertanyents a famílies
de la noblesa catalana i que, amb l’enderroc de les mura-
lles, van ser substituïdes, per altres més modernes que
finalment configuraren l’avinguda del Portal de l’Àngel.
Enmig d’aquesta transformació, al capdavall de la plaça, el
1880, s’hi va instal·lar l’origen i el final d’una nova línia de
tramvia de la companyia Tranvía de Barcelona, Ensanche
y Gracia, que unia la plaça de Santa Anna amb el llavors
poble veí de Gràcia. El 14 d’agost de 1880, es va inaugurar
la nova línia. La comitiva de convidats, autoritats i direc-
tius de l’empresa va sortir d’aquesta plaça per traslladar-se
amb els nous tramvies fins a l’estació situada al Torrent de
les Flors, prop de la plaça Rovira. 
Aquesta nova línia, oberta el 1880 amb diferents recorre-
guts, va estar present en aquest indret, amb alguns alts i
baixos, fins al 25 de maig de 1953, quan amb la supressió
del pas de tramvies per la Rambla, aquesta mesura també
va afectar la línia del Portal de l’Àngel. L’origen i el final van
ser traslladats llavors a la ronda de Sant Pere amb el carrer
Bruc. Van acabar així setanta-tres anys de presència del
tramvia en aquesta via avui tan concorreguda i comercial.    
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
Medalles d’Honor de Barcelona 
El dirigent veïnal de la Barceloneta Francesc Caballé,
per la seva tasca a favor de l’associacionisme en gene-
ral i l’impuls de les festes d’aquest barri en particu-
lar, i la Comparsa del carrer Nou de la Rambla, enti-
tat estendard del Carnaval al Raval, són les dues
propostes aprovades pel Plenari del Districte, amb el
vot a favor de tots els Grups, per a l’edició del 2006
de les Medalles d’Honor de Barcelona.

Terenci Moix tindrà una plaça
Terenci Moix tindrà una plaça amb el seu nom a l’es-
pai situat entre el carrer Valldonzella, el passatge de
Sant Bernat i els Jardins de Torras i Clavé, molt a
prop d’on va néixer. Així ho va aprovar l’últim Plena-
ri, el qual també es va acordar dedicar una plaça a
Charles Darwin –davant el Parc de Recerca Biomèdi-
ca–, Aureli Campany i Victoria de los Ángeles, dins de
la facultat de Geografia i Història de la UB.

Revetlles de Sant Joan
Les revetlles de Sant Joan són una de les cites més
esperades per la ciutadania, perquè inauguren de
manera oficial l’arribada de l’època estival. El dia 23,
a diferents punts significatius del districte s’organit-
zen festes on no poden faltar el cava i la coca per do-
nar la benvinguda a l’estiu. Per a informació detalla-
da de les revetlles es pot consultar l’agenda de
Barcelona Informació i el web: www.bcn/ciutatvella

El Liceu serà Bé Cultural d’Interès Nacional
El Plenari va aprovar la declaració del Gran Teatre
del Liceu com a Bé Cultural d’Interès Nacional
(BCIN) en la categoria de monument històric, a
sol·licitud del Departament de Cultura de la Genera-
litat. Aquesta distinció té per objectiu preservar l’e-
difici i el seu entorn més immediat, sobretot el cor-
responent a la Rambla, motiu pel qual es
consideraran les seves diverses fases i reconstruc-
cions com una unitat artística.

Pilar Fernández

El que va ser el local que
va iniciar la llarga i reei-

xida carrera de l’avinguda
del Paral·lel en el món de
l’espectacle cap al 1892, més
tard conegut com al Teatro
Español, després com a dis-
coteca Studio 54 i finalment
com a Scenic Barcelona, tor-
narà a  obr ir  a l  públ ic  e l
2007, un cop acabades les
obres que s’hi fan per dotar
el local de les comoditats i la
tecnologia pròpies del segle
XXI.
El nou equipament cultural
es dirà Paral·lel i serà gestio-
nat –ja ho és– per la Socie-
dad General de Autores y
Editores (SGAE), la qual, a
través de la seva companyia
Iberautor, va guanyar el con-

curs públic convocat per l’A-
juntament de Barcelona ,

propietari del local pactat.
El Paral·lel té una superfície
aproximada de 2.500 metres
quadrats dividits  entre
soterrani, tres plantes i plan-

ta altell. Entre altres serveis,
hi haurà Cafè Teatre amb 94
places, un restaurant de cui-
na d’autor per a 34 comen-
sals, cabines de traducció si-
multània i espai audiovisual,
sala de reunions,  sala de
conferències i espai dedicat a
la cuina d’autor.
El local tindrà capacitat per
a 800 persones i disposarà
de tecnologia avançada que
farà possible el desenvolu-
pament d’activitats de for-
mats molt diferents. 
La SGAE té intenció de pro-
gramar grups i  activitats
musicals molt variats que
utilitzin nous llenguatges i
d’espectacles de formats no
habituals.  També hi  serà
present la dansa i la creació
cinematogràfica i videogrà-
fica, les arts circenses i els
espectacles familiars i per
als més petits, com també
espectacles combinats amb
restauració.

La SGAE convertirà l’Scenic
en un espai plurifuncional

Hi haurà Cafè
Teatre i un
restaurant de 
cuina d’autor

La Rambla: talls de trànsit ara, millor mobilitat en el futur
Redacció

Des del començament de
maig , la circulació de

vehicles per la Rambla, en
sentit ascendent, només és
possible des del pla de la
Boqueria fins a la plaça de
Catalunya. Aquest tram és
provisionalment de doble di-
recció. Per sota del carrer Fe-
rran només es pot circular de
baixada. El motiu de l’altera-
ció és la instal·lació d’un as-
censor a l’estació de metro
del Liceu. Aquestes mateixes

obres estan servint per am-
pliar el vestíbul i l’andana,
entre altres millores. La fei-
na hauria d’estar enllestida
cap al mes de novembre. 
Més enllà d’això, l’Ajunta-
ment ja treballa per incorpo-
rar el sentit ascendent de la
R ambla a les restr iccions
horàries de trànsit del Gòtic.
L’objectiu és reduir un 42%
el trànsit rodat, percentatge
que es correspon amb els
vehicles que uti l itzen la
Rambla com a drecera per

pujar a l’Eixample. D’11 a
15 i de 17 a 20 hores, no-
més podran utilitzar el vial
els vehicles autoritzats i els
que vagin a hotels o a pàr-
quings. La resta de vehicles
que completin el recorregut
Colom-pl. Catalunya seran
multats. D’altra banda, s’hi
reduirà el límit de velocitat
als 30 km/h. L’eina de con-
trol seran unes càmeres, ja
insta l · lades ,  que es  co-
mençaran a  provar  quan
acabi l’actual tall de trànsit.Obres a la Rambla.

La Sociedad General

de Autores y Editores

transformarà l’Scenic

en Paral·lel, un espai

plurifuncional per a

les arts que obrirà al

principi de 2007

El nou equipament es dirà Paral·lel.

I N T E G R AT  I  I N T E G R A D O RA
La SGAE, coneixedora de la voluntat municipal d’utilit-

zar l’equipament cultural com a vehicle de millora de

l’entorn urbà i social més immediat, ha tingut en comp-

te al seu projecte la realitat dels barris que envolten el

Paral·lel, el Raval, Poble Sec i Sant Antoni. Per això, apart

de recuperar un espai emblemàtic que suposarà un pol

d’atracció a la zona, té previst dirigir una part de les

seves activitats a les dinàmiques del seu entorn per con-

tribuir a millorar la qualitat de vida dels veïns.
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A l número 8 del carrer Banys Nous hi ha
una petita xurreria que fa temps que en-

dolceix el Barri Gòtic. A més dels molts veïns
que hi van a comprar, sobretot els xurros del
diumenge, com és tradicional, la xurreria
abasteix moltes de les granges i xocolateries
que trobem a la zona i que tant coneixen els
barcelonins. Al local on ara hi ha la xurreria,
abans hi havia una polleria i, més antiga-
ment, una casa de banys. La xurreria la van
obrir l’any 1968 les germanes Maria i Reme-

dios, i un any després va agafar el negoci el
germà, en Manuel San Román, a la tornada
del servei militar. Ara amb el Manuel treballa
el seu fill, Luis, que continua fent els xurros,
les patates fregides i els pestiños amb la ma-
teixa il·lusió del pare. Els San Román han
viscut el ressorgiment del carrer i del barri,
un barri que fa olor de xocolata i on mai no
poden faltar els xurros.

Xurreria / C. Banys Nous, 8

E L  T A U L E L L

Els xurros que endolceixen el Barri Gòtic

La xurreria proveeix moltes granges i xocolateries.

Joan Anton Font

S E R V E I S

D.V.

E l Districte de Ciutat Ve-
lla i l'Associació d'Apar-

taments Turístics de Barcelo-
na (Apartur) han editat
conjuntament un plànol so-
bre el centre històric amb
tota mena de dades útils so-
bre la seva història mil·lenà-
ria, com també amb consells
sobre ús de l’espai públic des-
tinat tant als veïns com als
visitants de Ciutat Vella.
El plànol ha estat publicat en
quatre idiomes per garantir
la seva màxima difusió: ca-
talà, castellà, francès i anglès.
El seu atractiu disseny –mit-
jançant imatges que combi-
nen els colors vermell, blanc i
negre– vol implicar tothom
de manera més ferma en la

conservació i gaudi del centre
històric de Barcelona. 
En el plànol turístic es dóna
tota mena d ’informació
pràctica sobre mobil itat ,
amb indicació de les rutes i
parades de transport públic,

com ara metro i bus, trens
de Ferrocarrils de Catalunya
i de RENFE i parades de taxi.
També es dóna informació
detallada sobre la xarxa d’e-
quipaments públics culturals
i socials, com ara museus i

biblioteques, així com tot ti-
pus de serveis per als ciuta-
dans,  com ara hospitals ,
punts d’informació turística,
contenidors de recollida se-
lectiva i fins i tot els serveis
de lavabos públics distri-
buïts arreu dels barris de
Ciutat Vella.
A més, el plànol aprofita l'o-
casió per recordar consells
per a un millor manteniment
i ús de l’espai públic de Ciutat
Vella, d’acord amb l’Orde-
nança de mesures per fomen-
tar i garantir la convivència
ciutadana a l’espai públic,
com ara abstenir-se de fer les
necessitats bàsiques al carrer,
no participar en les jugues-
ques a fi de no ser objecte de
les estafes dels trilers i no ad-
quirir productes de la venda
ambulant, entre altres acti-
tuds que poden ser poc res-
pectuoses de cara a la resta
de la ciutadania.

El plànol s’ha
publicat en
quatre idiomes:
català, castellà,
francès i anglès

El plànol dóna informació d’interès per a

veïns i visitants sobre Ciutat Vella, la seva

història i dades útils sobre el seu dia a dia

Uns turistes consulten el mapa a la plaça de Catalunya.

S’edita un plànol turístic sobre
Ciutat Vella per gaudir-ne millor

S E R V E I  P Ú B L I C

B. Sanchís

Les revetlles de Sant Joan marquen l’inici de l’època esti-
val amb la celebració de correfocs, fogueres i pirotècnia.
Destaquem algunes recomanacions per tal de gaudir de
l’estiu i de les revetlles de manera segura.
Els dies de revetlla i pels correfocs, cal apartar vehi-
cles, tancar portes i finestres i plegar els tendals per evi-
tar que entrin coets o hi caiguin guspires que podrien
causar un incendi. S’ha de recollir la roba estesa i no
llançar aigua als diables, perquè la pólvora es pot mullar,
explotar i sortir en una direcció inesperada en lloc de
cremar-se. Als correfocs,  s’hi ha d’anar amb roba de cotó
de mànigues, pantalons llargs i amb sabates esportives.
Si per qualsevol circumstància se t'encén la roba, tira't a
terra i rodola per apagar les flames. Sobretot, no corris,
perquè les flames s'escamparien i serien més virulentes.
Per fer fogueres cal un permís de l’Ajuntament.
No es poden fer a menys de 15 metres de la façana de cap
edificació. És prohibit fer foc a tots els terrenys forestals
de Catalunya. Hi ha d’haver obert un pas per als vehicles
d'urgència. Les fogueres han de ser petites. No hem de fer
servir mai gasolina ni líquids inflamables en cap situació.
Si fa vent, és millor deixar la festa per un altre any. 
L’ús del material pirotècnic. Els productes pirotèc-
nics s’han de comprar als establiments autoritzats. Si els
disparem d'esquena a la direcció del vent, evitarem el
risc de cremades per l'acció de les espurnes i, a més, se-
ran més brillants i més espectaculars. No ens hem de
guardar cap article pirotècnic a les butxaques. No hem
de llançar cap petard contra ningú, ni tampoc no hem de
ficar-lo a dins de totxanes ni ampolles.

Revetlles de Sant Joan:
recomanacions per gaudir 
de la festa amb seguretat

Els focs artificials són millors si els utilitzem amb seguretat.
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P O L I E S P O R T I U

Pere S. Paredes

La inauguració i posada en marxa
del pavelló a ple rendiment es

preveu per al mes de setembre o oc-
tubre vinent, però tots els barcelo-
nins que ho desitgin tindran l’opor-
tunitat de visitar-lo a començament
de juny en el marc de la inauguració
de la plaça Charles Darwin, al Parc
de Recerca Biomèdica de Barcelona.
El pavelló, que pertany al Poliespor-
tiu Marítim i és gestionat per la
Fundació Claror, és l’únic cobert que
hi ha al barri de la Barceloneta i,
amb els seus 3.000 metres quadrats,
s’ha convertit en el pavelló més gran
del Districte de Ciutat Vella.
El pavelló és el complement de l’o-
ferta esportiva que ofereix el Polies-
portiu Marítim, i a les activitats ja
consolidades d’aquest centre, com

les de condicionament físic (aerò-
bic, aeròbic amb bicicleta, aerosal-
sa, aerocombat, graons, etc), les
aquàtiques (aiguagim, aigües pro-
fundes...) i les suaus (ioga, tai-txi,
escola d’esquena), s’hi afegiran els
esports d’equip, les lligues de futbol
i bàsquet, i també les activitats in-
fantils. El pavelló es podrà llogar a
títol individual o per grups.
En el cas de les activitats infantils,
el Marítim ja tindrà, a partir de se-
tembre, les primeres ofertes d’acti-

vitats que inclouen des de la psico-
motricitat per als més petits, la ini-
ciació esportiva per als infants de
primària, la gimnàstica rítmica, el
bàsquet i el futbol sala.

Aquest estiu, el pavelló es posarà a
prova amb el Campus Verd, un con-
junt d’activitats adreçades a joves
nascuts del 1992 al 1997 i que inclou
una setmana d’esports a la instal·la-
ció (del 3 al 7 de juliol) i una setmana
a una casa de colònies (del 9 al 14 de
juliol), on coincideixen amb els ins-
crits al Campus Verd de les altres ins-
tal·lacions gestionades per Claror.

Més informació:
Poliesportiu Municipal Marítim 
Passeig Marítim, 35 
Telèfon: 93 291 61 11

Aquest estiu, el progra-
ma Campus Verd serà
una de les proves per al
nou pavelló

Aspecte de la nova instal·lació.

El pavelló cobert de la Barceloneta
obrirà les portes al juny

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

La Barcelona dels barris

L'Ajuntament de Barcelona ha posat en
marxa un procés de participació per reco-
llir aportacions d'entitats i ciutadans sobre
el Pla de la Barcelona dels barris. Aquesta
iniciativa preveu la delimitació de la ciutat
en una setantena de barris i també un pla
d'equipaments per a cada una d'aquestes
zones. Al web la Barcelona dels barris, hi
trobareu informació sobre el projecte i
podreu aportar-hi les vostres opinions.
www.bcn.es/bcnbarris

Barcelona accessible

Ja es pot consultar en línia el web
Barcelona Accessible, un nou espai vir-
tual de referència sobre accessibilitat i
persones amb discapacitat a Barcelona.
Accessibilitat dels carrers i del trans-
port, i també a l'educació, a la participa-
ció, al treball, a la formació, a la cultura,
al lleure, als esports... 
www.bcn.es/accessible/

w

Barcelona podrà visitar

el pavelló, durant la

jornada de la inauguració

de la plaça Charles

Darwin, al nou i flamant

Parc de la Recerca

Biomèdica de Barcelona

per MANEL



Els casos de sida baixen, però aug-
menten els contagis. Estem per-
dent la por a la malaltia?
Barcelona segueix la tendència de les
principals capitals europees i occiden-
tals. Cada vegada hi ha menys perso-
nes que desenvolupen la malaltia, però
les noves infeccions pugen. Això crea
una confusió entre l’opinió pública, la
qual creu que el problema s’està solu-
cionant, quan en realitat no és així.
Passa que amb els retrovirals la gent
desenvolupa menys la sida. Hi ha una
relaxació molt gran respecte a les con-
ductes de risc, però no només entre els
homosexuals. Moltes dones que venen
a Hispanosida a fer-se la prova adme-
ten haver practicat sexe insegur.
Projecte dels Noms-Hispanosida
també és un centre alternatiu de
detecció del VIH. Com funciona?
Aquí els podem fer les proves de la sí-
filis, del VIH i els podem vacunar de
l’hepatitis B –les mostres s’envien a
analitzar en un laboratori–, i estem

en disposició de fer la prova ràpida
del VIH. Dels casos que cada any des-
envolupen la sida a Espanya, el 60%
mai no s’havia fet la prova. Ho desco-
breixen a l’UCI de l’hospital i això és
totalment temerari.
En aquests casos, la mortalitat
serà més elevada...
Sí, dels qui reben el diagnòstic del
VIH paral·lelament amb el de la sida
desenvolupada amb una o més infec-
cions, un 14% dels malalts moren i la
majoria queden molt malmesos i
molt immunodeprimits. A més, és
una qüestió de responsabilitat perso-
nal, perquè una persona infectada
continua transmetent la malaltia.
Els catalans ens fem poc la prova?
A França es fan la prova 70 de cada
100 persones i aquí només el 20%. Des
de fa tres anys, la nostra entitat va pro-
moure el Dia de la Prova, que és el 20
d’octubre, després d’haver constatat
que moltíssima gent descobria massa
tard que era seropositiva. I és una de
les millors coses que hem fet en col·la-
boració amb l’Administració. No és una
prova al carrer, no seria adequat, sinó
que instal·lem uns estands informatius
per animar a la gent a fer-se-la.

‘Activisme, visibilitat i sentiment’
ha estat el lema d’aquesta 13a
edició del Memorial de la Sida.
Activisme, per la jornada de debat que
vam tenir divendres 19 de maig al Pati
Manning amb representants de 41
ONG de tot l’Estat per reflexionar i fer
una anàlisi de la situació; visibilitat,
perquè dissabte vam estar a l’abast de
tothom a l’avinguda de la Catedral amb
actuacions, tallers per a nens i adults i

punts informatius; i sentiment perquè
diumenge ens vam traslladar tots al
Memorial de la Sida a Montjuïc, que la
nostra entitat va inaugurar en col·labo-
ració de l’Ajuntament de Barcelona el
2003, i que s’ha convertit en un lloc de
referència a tota Espanya i on molta
gent fa ofrenes. 
Un espai molt senzill i segura-
ment desconegut per la majoria
de barcelonins...

Precisament estem col·laborant amb
Parcs i Jardins perquè s’inclogui dins la
informació de la ruta del Bus Turístic
com una parada més. És un espai pre-
ciós al Jardí d’Aclimatació de Montjuïc,
entre les piscines Picornell i l’Estadi
Olímpic, per al qual el poeta Miquel
Martí i Pol ens va cedir un poema del
Llibre d’Absències.
Després de molts anys a Ciutat
Vella, estrenen seu al Gaixample.
Sí, de fet si el Govern està fent ara una
campanya específica adreçada a homo-
sexuals és perquè des de fa temps tot-
hom conclou que el rebrot de la malal-
tia entre la comunitat gai no es pot
prendre a la lleugera i també implica al-
tres malalties de transmisió sexual com
la sífilis o brots epidèmics d’hepatitis B.
Quants barcelonins poden estar
infectats?
A la ciutat de Barcelona hi ha entre
30.000 i 40.000 persones seropositives.
No amb sida. És un càlcul estimatiu que
es fa a través d’estudis en població sen-
tinella i que s’extrapola a la resta de la
societat. Després de tants anys d’epidè-
mia no tenim un registre de noves in-
feccions i per això és molt difícil aplicar
polítiques de prevenció adequades.   
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E N T R E V I S T A Ferran Pujol, director de l’ONG Projecte dels Noms-Hispanosida

Ferran Pujol a la nova seu del carrer Comte Borrell, 164-166.

Projecte dels Noms-Hispanosida organitza cada

any el Memorial de la Sida a l’avinguda de la

Catedral per conscienciar l’opinió pública sobre

una malaltia que és cada vegada menys mortal,

però que està augmentant en nombre de contagis

“S’ha perdut la por.
Hi ha relaxació respecte 
a les conductes de risc”

“Només el 20% dels 
catalans s’han fet la prova
de la sida i molta gent 
se n’assabenta tard”

Núria 
Mahamud


