
El Consell de la Infància ja és
més a prop. Entre final de maig i
començament de juny es consti-
tuirà aquest òrgan que pretén
donar cabuda a les opinions,
suggeriments i experiències de
totes aquelles entitats del dis-
tricte que treballen amb infants.
El consell  celebrarà tres reu-
nions anuals i  mantindrà les
portes obertes a entitats d’edu-
cació en el lleure, centres socials,
casals infantils i associacions de
mares i pares, entre d’altres. Es
debat també la creació d’un òr-
gan paral·lel on els més petits
puguin fer sentir la seva veu.
L’objectiu final: que els nens i
nenes del districte tinguin la mi-
llor educació i atenció possible.

El Consell de la Infància,
una realitat abans de l’estiu

Fires, gastronomia i música
omplen l’Any del Comerç

L’objectiu és millorar l’atenció als infants i la seva educació.

PROJECTE AVIÓ 

A la rambla del Raval
al maig i a final de
juny a l’Arc de Triomf

FIRES 

Sant Pere més Baix
farà una fira al carrer
el 15 i 16 de juny

GASTRONOMIA 

Mostra de cuina de
mercat a l’av. Cambó 
per Sant Joan
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Toni Soler
Periodista

“Els qui viuen
a Barcelona mereixen
un premi”
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Cercle Artístic
de Sant Lluc
Es traslladarà per créixer

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

La cursa
de Bombers
Més de 10.000 atletes
envaeixen Ciutat Vella

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Nou servei
d’informació i
d’orientació laboral
per a joves

S E R V E I S   Pàg. 6

Oficina d’Habitatge
Una eina al servei
d’un dret bàsic
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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

Del 15 al 21 de maig
Raval cultural/Raval comercial
Consultar horaris a la web www.bcn.es/ciutatvella
Visites a museus, teatres, entitats i establiments em-
blemàtics del Raval. Organitza: Eix Comercial del Raval.

Del 15 al 21 de maig
Projecte Avió
De 10 a 22 h. Rambla del Raval
Exposició itinerant amb un audiovisual sobre sostenibi-
liat i la transformació comercial i urbanística dels barris.

13, 20 i 27 de maig/3, 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.

Dissabte 3, 10, 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.

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.

Dissabte 13 i diumenge 14 de maig
Encants Pulgas Mix
Convent de Sant Agustí (Comerç, 36)
Encants de 70 joves dissenyadors, sessions de Dj.’s,
concerts en directe, zona de cinema, tallers per a nens,
etc. Organitza: Associació Cultural Pulgas Mix

Del 17 al 21 de maig
Jornades Culturals Senegaleses
Convent de Sant Agustí (Comerç, 36)
Xerrades, concerts, cicle de cinema africà i una exposició.
Organitza: Associació Catalana de Residents Senegalesos.

27 i 28 de maig, 3 i 4 de juny
Tallers Oberts a Ciutat Vella 
D’11 a 15 h i de 17 a 21 h. Consultar espais 
XII Jornades de portes obertes als tallers dels artistes i
artesans de Ciutat Vella. Una oportunitat de conèixer
de manera directa lacreació artística ubicada en un dis-
tricte ple d’història. Organitza: FAD (www.adifad.org.)

13è FESTIVAL DE FLAMENC

Dijous 25 de maig
Guadiana/Chano Domínguez/
Fuensanta la Moneta
A les 22 h. Pati de Dones del CCCB (Montalegre, 5)
Guadiana és un “cantaor” complet que ha col·laborat amb
Antonio Canales. Estarà acompanyat del pianista Chano
Domínguez i la bailaora La Moneta.

Divendres 26 de maig
Tomás de Perrate/J. Cortés/ Rocío Molina
A les 22 h. Pati de Dones del CCCB (Montalegre, 5)
Tomás Perrate acompanyat a la guitarra de Cortés i la bai-
laora Rocío Molina.

Dissabte 27 de maig
Esperanza Fernández &Dorantes/
Belén Maya
A les 22 h. Pati de Dones del CCCB (Montalegre, 5)
Esperanza Fernández és actualment una de les veus
principals i més versàtils del cante flamenc.

Dissabte 27 de maig
Roma vista per dins
A les 17 h. Bib. Barceloneta-La Fraterniat 
(Comte de Santa Clara, 8-10)
Cicle Enreda’t amb l’acció per a infants de 7 a 13 anys.

Dijous 25 de maig
El jardí de música i cristall
A les 18 h. Bib. F. Bonnemaison (Sant Pere més Baix, 7)
Obra de Titelles Marduix per a nens a partir de 3 anys.

Dimarts 13 de juny
Ali Bei, el viatger
A les 18 h. Bib. Sant Pau-Santa Creu
Contes de petit format per la Cia. Per. Poc.

Fins a l’11 de setembre
Cartells i cartellisme. 
De la II República a la Guerra Civil
Museu d’Història de Catalunya (pl. Pau Vila, 3)
Dividida en dos grans àmbits: “La república en pau" 
(cartells editats a principis dels 30) i “Guerra i revolució".

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: Joan Isern, 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.



Núria Mahamud

Els quatre eixos comercials
de Ciutat Vella han pro-

gramat prop d’un centenar
d’activitats per celebrar l’Any
del Comerç, entre les quals
itineraris pel nucli antic, els
XVI Jocs Florals del Raval, or-
ganitzats pels veïns i comer-
ciants del carrer de la Cera,
un festival de jazz al carrer els
quatre dissabtes de juny i una
mostra gastronòmica de cui-
na de mercat a l’avinguda
Francesc Cambó (21, 22 i 23
de juny). Del 3 al 22 de juliol,
els eixos comercials del dis-
tricte habilitaran un estand al
Portal de l’Àngel per informar

de la seva àmplia oferta co-
mercial, a la zona que com-
prèn el Raval (Eix Comercial
del Raval), les Rambles (Asso-
ciació d’Amics de la Rambla),
el Gòtic nord (Barnacentre) i
els barris de Santa Caterina,
Sant Pere i la Ribera (BCN de
Palau a Palau).
El 6 de maig, com a altres
districtes de la ciutat, es fa la
Festa del Comerç al Carrer. A
més, el carrer Hospital tor-
narà a omplir-se de gom a
gom durant la Fira de Sant
Ponç (11 de maig); del 15 al
21 de maig es podran fer visi-
tes guiades a museus, teatres
i entitats culturals del Raval i,

en data encara no determina-
da, Sant Pere més Alt cele-
brarà la Festa dels Gresolers,
en record del que va ser el
primer carrer il·luminat de
Barcelona amb llums d’oli.
Al juny, els comerciants de
Sant Pere més Baix celebraran
una Fira de Comerç al Carrer
amb concursos de pintura i
altres activitats, i la Ribera
iniciarà una campanya contra
el soroll amb la col·laboració
de mims, els quals demana-
ran respecte al descans dels
veïns a canvi de piruletes. 
D’altra banda, els comerciants
del Casc Antic han organitzat
una passarel·la de moda al se-

tembre amb dissenyadors del
nucli antic, i el primer cap de
setmana d’octubre torna el
mercat medieval al mercat de
Santa Caterina. 
La Barceloneta, amb la seva
particularitat i idiosincràsia,
també participarà en l’Any
del Comerç.

Projecte avió
L’avió de l’Any del Comerç
aterrarà a dos punts del dis-
tricte. Del 15 al 21 de maig es
podrà visitar a la rambla del
Raval, i del 19 al 24 de juny al
passeig Lluís Company, a tocar
de l’Arc del Triomf. Aquesta

aeronau de 24 metres de llar-
gada oferirà un audiovisual so-
bre el seu procés de transfor-
mació i reciclatge, en paral·lel a

la transformació comercial i
urbanística dels barris on ater-
rarà. Al matí serà obert per a
les escoles i a la tarda, per a la
resta dels ciutadans.
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Fira medieval a l’exterior del mercat de Santa Caterina.

El Projecte avió fa escala del 

15 al 21 de maig a la rambla 

del Raval, i del 19 al 24 de juny 

al passeig Lluís Companys,

per explicar la transformació

comercial i urbanística d’aquests

barris

Entre altres actes,
s’han organitzat
itineraris pel nucli
antic i una mostra
gastronòmica 

L’avió del comerç aterra al
Raval i l’Arc de Triomf

C IU TA DA N S OPINE N

Joan Tarrason
Comerciant

Bé, perquè Barcelona
viu del comerç i em
sembla normal. Per a la
gent que s’hi dedica,
sobretot per a les boti-
gues petites, anirà molt
bé.

Jordi Trobat
Comerciant

Em sembla molt bé si
té algun benefici, ja
sigui per al comprador
o per al comerciant.
Ens beneficiarà a tots.

Sonia Dueñas
Dependenta

Em sembla bé, perquè
així es parlarà més de
cada cosa. Sobretot per
als amos de les boti-
gues, i per a nosaltres
també, perquè tindrem
més feina.

Manoli Álvarez
Encarregada de
botiga

Em sembla bé, perquè
fins ara no s’han dedi-
cat gaire al comerç i
crec que és important.
És una de les coses que
té més moviment i no
s’ha atès prou.

M. Carmen
Jordana
Aturada

Em sembla molt bé,
s’ha de promocionar
molt el comerç, sobre-
tot el dels barris. Em
sembla molt bé, s’ha de
reactivar en tots els
aspectes.

Antonio Porcel
Sector de màquines
recreatives

Bé, perquè també tenen
el seu espai. Cal promo-
cionar comerços que no
tenen la publicitat d’al-
tres marques que ja són
conegudes.

Q u è  l i  s e m b l a  q u e  e s  d e d i q u i  u n  a n y  a l  c o m e r ç ?
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E N T I T A T S

Gerard Maristany

L a recent arribada de
Claret Serrahima a la

presìdència del Cercle Ar-
tístic de Sant Lluc ha revo-
lucionat aquesta entitat
que ja suma 113 anys de
vida. El reconegut dissen-
yador gràfic –nét d'un altre
president de l'entitat, en
Lluís Serrahima– vol supe-
rar l'estancament en què,

segons diu, ha caigut l'enti-
tat en les últimes dècades:
"des dels anys 80 l'activitat
ha decaigut fins a conver-
tir-se en un club privat, un
lloc on anar a dibuixar".
Serrahima vol tornar a
obrir el Cercle a Barcelona.
Com a model cita l'Institu-
te of Contemporary Arts
de Londres, un equipa-
ment que ha estat batejat
per alguns mitjans de co-
municació com "El temple
del pensament avançat".
Només cal comparar l'ac-
tual web del Cercle
(www.santlluc.com) amb la
de  l'equipament londinenc
(www.ica.org.uk) per en-
tendre per on van les di-
ferències. "Volem donar a

Sant Lluc un sentit con-
temporani, on tinguin ca-
buda l'abstracció, la foto-
grafia , el  videoart , la
serigrafia, on se celebrin
conferències i xerrades,
amb una sala d'exposicions
oberta a tots els artistes..."
De moment, el Cercle se-
gueix fonamentant la seva
activitat en la pintura, els
apunts o l'escultura, a base
de models naturals. "Que
ningú s'espanti –adverteix
Serrahima–: no perdrem la
base. No hi ha llocs a Bar-
celona on encara es pugui
pintar sobre model. Els
alumnes ho demanen i la
base clàssica resulta molt
beneficiosa". 
Els canvis anunciats s'apli-
caran en el moment en què
el Cercle pugui traslladar-
se del carrer del Pi, on fa

50 anys que hi és, a la seva
nova seu, el Palau Merca-
der del  carrer Lledó (s.
XVIII).  L'Ajuntament l'ha
cedit per 50 anys a canvi
que l 'entitat  pagui les
obres  (1,6 milions d'eu-
ros, dels quals 400.000 vé-
nen de la Generalitat). 

El Cercle Artístic de Sant Lluc
es traslladarà per créixer

Actualment
l'activitat del
Cercle se centra
en el dibuix, la pin-
tura o l'escultura
a base de models 

La Fira de Sant Ponç

J. M. ContelÀLB UM HI S TÒR IC

Aspecte de la Fira de Sant Ponç al carrer Hospital l’any 1979.

La pintura, el dibuix i l’escultura són les bases de l’entitat.

Comencen les obres en un palau del

carrer Lledó, on l'entitat es mudarà

d'aquí uns dos anys. El trasllat servirà

per modernitzar el Cercle 

Segurament la Fira de Sant Ponç és una de les més
antigues que se celebren a Catalunya. Segons el Cos-
tumari Català, data del segle XVI, encara que altres
historiadors en situen el començament a l’època ro-
mana. La fira, que té lloc cada any al bell mig de la
primavera, el dia 11 de maig, es fa en honor de sant
Ponç, patró dels herbolaris, i ocupa els principals car-
rers del molts pobles i ciutats del Principat, tot po-
sant un toc de colors i aromes que atrauen molts visi-
tants.
Antigament a Barcelona, en el segle XVI, la festa se
celebrava davant de l’església de Sant Miquel. Més
tard es va traslladar al carrer Carders, davant de l’es-
glésia de Sant Cugat del Rec. Cal tenir en compte que
en aquestes dues esglésies es venerava la imatge de
sant Ponç.  Anys després,  el  1817, la  f ira es va
instal·lar prop de l’església de l’Hospital de la Santa
Creu on, segons la tradició, a les set del matí un ca-
pellà beneïa tots els rams de flors i herbes que hi ha-
via i que més tard anirien a parar a les persones que
les compraven per tractar les afeccions que patien.
En l’actualitat, la fira es desenvolupa en diferents
barris de la ciutat, encara que la principal té lloc al
carrer de l'Hospital, de les nou del matí fins a les nou
del vespre, on any rere any es poden trobar una gran
quantitat de parades que ofereixen tota classe d’her-
bes aromàtiques i curatives, essències, infusions, un-
güents, mels, fruites confitades, arrops, etc.    

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
Nova seu de l’Institut Català de les Dones
L’Institut Català de les Dones, depenent de la Gene-
ralitat, s’ha traslladat a la plaça Pere Coromines, 1, al
barri del Raval. L’Institut és un organisme que esta-
bleix i impulsa les polítiques de dones i per a les do-
nes de la Generalitat. Entre els seus serveis, figura
una línia telefònica d’atenció a les dones en situació
de violència, el Centre de Documentació o la guia
d’associacions i entitats de dones.

Barcelona aposta per la bicicleta
Ja s’ha començat a aplicar el Pla estratègic de la bici-
cleta 2006-2010, que té com a objectiu fomentar i fa-
cilitar l’ús d’aquest mitjà de transport. El pla preveu
construir 129 quilòmetres de carril bici, crear l’Ofici-
na de la Bicicleta i posar en marxa un programa con-
tra els robatoris d’aquest tipus de vehicle. Es calcula
que entre 30.000 i 40.000 persones es desplacen dià-
riament en bicicleta a la ciutat.

Millorar la qualitat de vida de la gent gran 
El nou Programa municipal per a la Gent Gran 2006-
2010 vol millorar la qualitat de vida d’aquestes per-
sones. El pla potencia els serveis d’atenció domicilià-
ria, crearà 3.300 places noves en residències i 800 en
centres de dia, millorarà la xarxa de casals, ampliarà
les prestacions de la targeta rosa amb descomptes en
activitats culturals i de lleure, i preveu un miler d’ha-
bitatges amb serveis per al 2010.

Novetats en la recollida dels sacs de runa
L’Ajuntament ha aprovat una nova ordenança per al
servei de recollida de residus d’obres menors i repa-
ració domiciliària que es fa amb sacs de runa. La
nova ordenança preveu la possibilitat de substituir
els recipients actuals per contenidors rígids o per
sacs homologats per l’Ajuntament, que hauran d’es-
tar tapats per evitar el vessament dels residus. Els
sacs es podran utilitzar tots els dies de la setmana.

David Sabaté

El districte de Ciutat Vella
té previst constituir a fi-

nal de maig o a començament
de juny el Consell de la Infàn-
cia, òrgan de participació ciu-
tadana que pretén valorar les
aportacions de les entitats
que treballen amb els nois i
noies dels diferents barris del
districte. 
La principal finalitat del Con-
sell passa per fer créixer aquest
sector i aconseguir, alhora,
que aquestes entitats tinguin
un espai fix on poder mani-
festar les seves opinions, fór-
mules de treball i pràctiques
diverses. També hi tindran

cabuda totes aquelles qües-
tions vàlides que contribuei-
xin a millorar el treball que
aquestes entitats fan amb i
per als nois i les noies del dis-
tricte. Es faran tres consells
anuals, sempre a la seu d’al-
guna de les entitats partici-
pants, i cada sessió comptarà
amb un professional expert

en temes d’infància al voltant
del qual giraran diversos dels
temes de debat de la trobada. 
El Consell estarà obert a tot
tipus d’entitats relacionades
amb els més joves: des d’aque-
lles centrades en l’educació en
el lleure fins als centres so-
cials, passant per les associa-

cions de mares i pares o els
casals infantils. En definitiva,
podran participar-hi tots
aquells que treballin per a la
millora integral dels infants
del districte. 
Es preveu també iniciar el de-
bat sobre la possible creació
d’un organisme paral·lel, el
Consell dels Infants, òrgan de
participació amb voluntat
d’atraure tots els nois i les
noies de Ciutat Vella, que po-
drien fer sentir, de manera
representativa, la seva veu a
la seu del Districte. El Consell
dels Infants tindria com a
principals objectius ajudar els
joves a participar en els me-
canismes democràtics i am-
pliar el seu coneixement so-
bre l’existència i la utilitat de
l’Administració pública. Al
mateix temps, l’òrgan actua-
ria com un espai on poder
copsar la percepció que els in-
fants tenen del seu barri.

El Districte constituirà 
el Consell de la Infància

Estarà obert a
centres socials,
associacions de
pares o casals
infantils

Nova edició d’”Elravalésteatre” al Centre Cívic Drassanes
F.E.

Durant tot  e l  mes de
maig , el Centre Cívic

Drassanes (Nou de la Ram-
bla, 43) acull la setena edició
d’“Elravalésteatre”, el cicle
de teatre on participen joves
companyies amateurs, prin-
cipalment del Raval o que
assagen en aquest barri. En-
guany hi participen onze
grups. Les representacions
tenen lloc cada dimarts i di-
jous al centre cívic, a les 21
hores, i són gratuïtes. 

El dimarts 16, la companyia
Frog presenta Polypus Malig-
nus, obra que tracta el milita-
risme des de l’òptica del tea-
tre de l’absurd. Dijous 18 de
maig, el Trio La La La posa
en escena un espectacle amb
el seu mateix nom i on hi
haurà malabars, teatre, pa-
llassos i màgia. 
El dimarts 23 de maig , la
companyia Luciérnagas Urba-
nas representa Condenados,
la història de tres personat-
ges que mai no han aconse-

guit realitzar els seus somnis.
I di jous 25, una obra en
anglès, I, Claudia, o la gent
que coneix una nena de 12
anys quan els seus pares se
separen, a càrrec del grup
BEME Productions. El cicle es
tanca dimarts 30 de maig
amb Tast escènic, una sèrie
de petites peces interpretades
pels alumnes de l’escola d’es-
tudis escènics El Timbal.

Més informació
Tel. 93 441 22 80Cartell d’aquesta setena edició del cicle.

L’òrgan permetrà 

a les entitats que

treballen amb

infants compartir

opinions i 

experiències 

El nou Consell contribuirà a millorar l’atenció als infants.
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A ndreu la xarcuteria va obrir el desembre
del passat 2005 al barri de Santa Cateri-

na i  encarna el nou impuls que viu aquesta
zona de la ciutat. Tot i que és un establiment
molt recent, els orígens del negoci familiar
vénen de lluny, en concret del 1930, quan
Miquel Andreu va fundar la xarcuteria al
mercat municipal de Sabadell. Des d’alesho-
res, han passat tres generacions i Andreu la
xarcuteria disposa de sis establiments. Al
capdavant del local del barri de Santa Cateri-

na, hi ha el Josep Andreu, nét del fundador.
Tenen productes de xarcuteria de qualitat i
delicadeses. El producte estrella és el pernil
ibèric de gla. És un concepte diferent d’esta-
bliment que combina la compra amb l’oci. És
un lloc per detenir-se a assaborir els produc-
tes selectes, ja que disposen de servei de
tast. La decoració del local fa l’experiència
encara més agradable.

Andreu la xarcuteria / C/ Gombau, 1-3

E L  T A U L E L L

Un concepte diferent d’establiment per a un barri que reneix

El producte estrella és el pernil de gla.

Joan Anton Font

S E R V E I S

Daniel Venteo

L’Ajuntament està posant
en marxa arreu dels barris

de la ciutat les anomenades
Oficines de l’Habitatge, un ser-
vei pensat per facilitar als ciu-
tadans tota mena de gestions
sobre l’accés a l’habitatge a Bar-
celona. Oberta el juny del
2004, l’Oficina de l’Habitatge
de Ciutat Vella està situada a la
planta baixa de la seu de l’em-
presa Foment de Ciutat Vella,
al carrer del Pintor Fortuny,
17-19, al Raval. Des de l’Ofici-
na es facilita informació, de
manera completament gratuï-
ta, sobre tots aquells aspectes
que cal tenir presents a l’hora
d’accedir a un habitatge, ja si-
gui de lloguer o de compra.
També s’assessora en qües-
tions relacionades amb les co-

munitats de veïns, així com pel
que fa a la rehabilitació d’un
edifici o d’un habitatge. L’Ofici-
na té fonamentalment tres
àmbits d’actuació: la vessant
tècnica, informant i assesso-
rant sobre l’estat físic dels habi-
tatges; la vessant jurídica, per

exemple pel que fa a les condi-
cions contractuals i les trans-
missions patrimonials, i la ves-
sant econòmica, vinculada als
programes d’ajuts a la rehabili-
tació d’edificis i habitatges. L’O-
ficina no solament ofereix

atenció personalitzada sinó
que també fa el seguiment de
la consulta. Des de la seva po-
sada en marxa, l’Oficina de l’-
Habitatge de Ciutat Vella ha
atès més de 2.600 consultes,
tant per qüestions relaciona-
des amb lloguer i compra d’ha-
bitatges com per casos relacio-
nats amb comunitats de
propietaris. Les consultes més
habituals són les relacionades
amb la realització d’obres, se-
guides de les demandes sobre
finalització i rescissió de con-
tractes d’arrendament, l’aug-
ment de la renda de lloguer i
els nous contractes.

Més informació a:
Oficina de l’Habitatge
de Ciutat Vella
Pintor Fortuny, 17-19,
planta baixa
De dilluns a divendres
de 9 a 15 hores
Tel. 93 343 56 40

L’Oficina es troba
situada a la seu de
Foment de Ciutat
Vella, al carrer
Pintor Fortuny

Des de l’Oficina de l’Habitatge de

Ciutat Vella s’assessora sobre tota mena

de gestions relacionades amb l’habitatge

L’oficina ofereix informació sobre totes les promocions d’habitatge públic a Barcelona.

L’Oficina de l’Habitatge, una eina
al servei d’un dret fonamental

S E R V E I  P Ú B L I C

Redacció

El Centre d’Informació i Assessorament per a joves
(CIAJ) ha creat un nou Servei d’Informació i Orientació
Laboral, que s’adreça a persones que tinguin entre 16 i
30 anys. El servei, que va entrar en funcionament a l’a-
bril, es basa en dues propostes: els dilluns laborals i els
tallers d’orientació laboral.
Amb els dilluns laborals, cada dilluns (de 10 a 14 h  i de
16 a 20 h) s’ofereix un servei gratuït d’orientació laboral
personalitzat que treballa aspectes com ara la recerca acti-
va de feina (com cercar l’ocupació que interessa, com fer el
currículum, preparació de l’entrevista...) o la definició d’iti-
neraris laborals (quines són les millors opcions per a la
persona que consulta).També facilita als joves assessora-
ment personalitzat mitjançant una entrevista amb un
professional per informar-se sobre el salari, el conveni la-
boral, el contracte... El servei també organitza xerrades in-
formatives sobre aquests temes.
Els tallers d’orientació laboral són una iniciativa adreçada
als centres d’ensenyament, associacions juvenils, centres
cívics, casals de joves, biblioteques o punts d’informació
juvenil o qualsevol espai que els joves facin servir al seu
temps de formació o de lleure. El servei consisteix en uns
tallers pràctics integrats per una xerrada informativa i una
activitat participativa posterior entre els assistents, on es
tractaran aspectes com ara la recerca de feina, el treball a
l’estiu o a l’estranger, l’autoocupació, la legislació laboral o
la seguretat a la feina. Els equipaments interessats poden
posar-se en contacte amb el CIAJ per demanar la realitza-
ció d’aquest tallers.

Més informació:
CIAJ.  C/ Sant Oleguer,  Tel. 93 442 29 39
www.bcn.es/ciaj

Nou servei d’informació i
d’orientació laboral per a joves

El servei s’adreça a joves de 16 a 30 anys.



CIUTAT VELLA 7Maig 2006

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

Pere S. Paredes

Ciutat Vella era un districte
conquerit pels bombers, però

era una invasió esportiva, festiva i
lúdica. Els carrers d’aquest distric-
te van ser trepitjats per 10.300
corredors, que van prendre part a
la VIII edició de La Cursa Bom-
bers de Barcelona, la qual amb un
recorregut de 10 quilòmetres es
va disputar el dia 9 d’abril.
Tothom, corredors, organitzadors i
públic, estaven molt contents amb
una festa esportiva com aquesta.
No només tot va ser un èxit, sinó
que a més a més es van batre un pa-
rell de rècords: el primer, el nombre
de participants, ja que l’edició del
2006 passarà a la història com
aquella en què es van arribar als
10.300 participants.

La majoria portava la samarreta
dorsal de color groc, oferta per l’or-
ganització, i que va fer que, com si
fos un gran riu d’aquest color, els
carrers de Ciutat Vella es tenyissin
sense cap superstició. 
L’altre rècord, que apuntala encara
més el futur d’aquesta cursa popu-
lar, va ser el trencament de l’ante-
rior marca de la cursa, que el kenya-
ta Peter Kamais ha polvoritzat amb
el seu registre, una increïble marca
de 27 minuts i 29 segons.

Una de les anècdotes de la cursa va
ser quan Reyes Estévez, el plusmar-
quista català de 1.500 m, va fer la
seva arribada al final. Reyes, que
participava en la promoció de la

cursa, va superar la posició ocupada
l’any passat i va arribat en 6è lloc,
dos per davant de l’edició del 2005. 
A la part purament esportiva, la
VIII edició de la Cursa Bombers va
veure com el kenyata Peter Kamais
va arribar primer, en categoria mas-
culina, i per la seva part l'etíop Bei-
lanesh Fikadu, amb un temps de
31:55, va ser la primera dona a tras-
passar la ratlla del final. El madri-
leny Chema Martínez, amb 28:33, i
la palentina Marta Domínguez,
amb 34:12, van ser els millors atle-
tes espanyols.

Es va batre el rècord
de participants i es va
polvoritzar el millor
registre de la cursa

La cursa bat rècords amb 10.300 participants.

El districte de Ciutat Vella viu
una invasió esportiva de bombers

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

Web de l’Ordenança reguladora de
l’Administració electrònica 

L’Ordenança reguladora de
l’Administració electrònica estableix els
drets i els deures dels ciutadans i regula
les condicions, les garanties i els efectes
jurídics de l’ús dels mitjans electrònics
en les relacions entre l’Administració i
els ciutadans, entre altres aspectes. 
www.bcn.es/orae

“Vacances d’Estiu” 2006

“Vacances d’Estiu” és un programa
municipal que ofereix cada any als
infants i als adolescents fins als 17 anys
de Barcelona una oferta àmplia i variada
d’activitats interessants, educatives i
engrescadores per gaudir del període de
vacances. L’oferta per a aquest any és de
més de 85.000 places, amb un ampli
ventall d’activitats, més de 300, tant a la
ciutat amb els casals, els casals esportius
i els campus olímpia, com fora de
Barcelona, amb les colònies, els campa-
ments, les rutes i els intercanvis.
www.bcn.es/vacances

w

Carrers tancats als vehi-

cles, molta gent, corredis-

ses, la paraula i crits de

“bombers!” sempre a la

boca. No hi havia un gran

incendi a Ciutat Vella, era

La Cursa Bombers

per MANEL



El jurat del Premi Ciutat de Barce-
lona va subratllar la dificultat de
fer sàtira política.   
Sí, van especificar que valoraven espe-
cialment el fet d’haver conreat un gène-
re que té una dificultat com és el de
l’humor polític; també van valorar posi-
tivament el fet d’haver incorporat pú-
blic jove a aquest gènere i a la ràdio con-
vencional en català. 
L’humor és perfecte per passar
una bona estona, però tenyir d’-
humor tot un programa de ràdio, i
fer-ho cada dia... és com a mínim
agosarat!
L’humor és la nostra manera de ser: ens
agrada explicar i comentar de forma
distesa l’actualitat, donant-hi un toc hu-
morístic, sempre amb la intenció que al
final del programa la gent hagi pogut
saber una mica més de com està el pa-
norama polític. Ens agrada que el nos-
tre programa pugui ser un comple-
ment, una visió més alegre i iconoclasta
de l’actualitat política. Bona part dels

qui fem el programa venim del perio-
disme “seriós”,  i això ens ajuda a no fer
bromes simplement a la babalà, sinó a
intentar donar algunes claus del que
està passant a través de l’humor.
Imagino que teniu establerts uns
límits... Hi ha alguns temes, ni que
sigui pocs, dels quals no es pot fer
broma.   
Bé…El programa és molt i molt lliure.
Hi ha els nostres propis límits, que és la
decència i no fer humor sobre les
desgràcies alienes, la qual cosa no és
tant una qüestió d’ètica com de sentit
comú. D’altra banda,  considerem que
contribuïm a desdramatitzar la vida po-
lítica, que tot sovint  té uns tons massa
solemnes o massa tremendistes...  Jo
crec que li convé aquest bàlsam de l’hu-
mor, a la política. 
El programa que dirigeix a TV3
des del principi d’aquest any 2006,
“Polònia”, té força similituds...
Sí, és una translació del que fem a la rà-
dio, però en format d’esquetxos televi-
sius. Dóna molta més feina, però. Ens
agradaria que durés, nosaltres vem gau-
dim molt.
I malgrat la feina que suposa fer
aquests programes, ha publicat

fins ara una desena de llibres...  
Sí, he provat de fer moltes coses... Sóc
un “cul d’en Jaumet”. He escrit alguna
novel·la breu, he publicat un recull de
contes i he escrit petites monografies,
un llibre divulgatiu sobre la història
de Catalunya (Història de Catalunya,
modèstia a part)... M’agrada molt es-
criure i el suport, per a mi, no és la
cosa més important...  M’agrada es-
criure tant un article al diari com un
guió televisiu, una novel·la, un relat
curt...  Però no crec que jo faci carrera
literària, que demana  moltíssima de-
dicació i paciència. 

Des de quan resideix a Ciutat Ve-
lla?
Des de fa cinc anys. Vaig néixer a Fi-
gueres, vaig criar-me a Badalona, on
vaig viure molts anys, i ara en fa cinc
que visc al Gòtic sud, a la zona del car-
rer Ferran cap avall.
Quan vénen amics de fora, on els
porta a visitar? 

Tinc la sort que el barri on visc és un
museu a l’aire lliure. Jo destacaria no
només aquelles parts més boniques,
més “de postal”–els voltants de la plaça
de Sant Jaume, la catedral, la plaça del
Rei, el carrer del Bisbe, la plaça Sant Fe-
lip Neri, que és una plaça que a mi m’a-
grada molt–, sinó també tots els carre-
rons del gòtic de la zona de la Mercè, els
carrers Regomir, Gignàs... Trobo que és
un barri fantàstic, que convida molt a la
passejada. 
Barcelona té una amplíssima ofer-
ta de serveis, d’oci... Hi troba a
faltar alguna cosa, però?
A Barcelona durant molts anys –i en
això hem de fer mea culpa tots plegats
ens vam sentir esclaus de l’estètica, de
la moda, de la necessitat que sentíem
que aquesta fos una ciutat absoluta-
ment avantguardista, cosmopolita i que
estigués a l’última. El gran repte ara és
el de les persones que viuen a Barcelo-
na, els qui fan el sacrifici de residir-hi,
un sacrifici econòmic vull dir. Jo crec
que la gent que viu a Barcelona mereix
un premi, i per això mateix, al meu pa-
rer, els interessos dels veïns han de pas-
sar per davant dels qui vénen de fora a
gaudir de l’oferta d’oci diürn i nocturn.   
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E N T R E V I S T A Toni Soler, periodista

Toni Soler en una finestra de la seu de RAC 1, amb la ciutat al fons.

El periodista Toni Soler (Figueres, 1965)  és sobre-

tot conegut pel seu treball a la ràdio i a la televisió.

Des de l’any 2000 presenta a l’emissora de ràdio

RAC1 l’espai de sàtira política,“Minoria absoluta”,

que ha rebut enguany el Premi Ciutat de

Barcelona de Mitjans de Comunicació

“L’humor és la nostra
manera de ser”

“Els qui viuen a
Barcelona mereixen
un premi”

Daniel 
Romaní


