
Ciutat Vella dedica, amb motiu de
la commemoració del Dia Interna-
cional de les Dones, que se celebra
el 8 de març, tot un seguit d’activi-
tats obertes a tothom i principal-
ment adreçades a les dones, orga-
nitzadel pel Districte de Ciutat
Vella conjuntament amb les dife-
rents entitats del territori.
A tots els barris del districte, el
Raval, el Gòtic, el Casc Antic i la
Barceloneta, s'hi podrà gaudir
d’exposicions, mostres, tallers,
cursets, clubs de lectura, con-
ferències, xerrades, col·loquis, ex-
hibicions, música, teatre i activi-
tats que tindran com a nucli el
món i l’univers de la dona. Una
acurada programació que arribarà
fins al 31 de març. 

Ciutat Vella dedica una extensa
programació a les dones al març 

Princesa es renova i
dóna prioritat als vianants

Imatge promocional de la programació.

DURADA 

Les obres de
manteniment integral
finalitzaran al maig

OBJECTE 

S’amplia la vorera de
la banda muntanya
fins a 3,8 metres

ON 

L’actuació afecta el
tram que hi ha entre
Via Laietana i Comerç

Pàg. 3

Pàg. 5

E N T R E V I S TA Pàg. 8

David Martín
Capità de l’equip
de waterpolo del
CN Atlètic Barceloneta

“Per fer esport,
sobretot t’ho has de
passar bé”

E N T I TAT S Pàg. 4

"Aprenem Junts"
Molt més que un programa
d’alfabetització

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Centre Excursionista
Catalunya 
Una entitat amb seu en un
temple romà  

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Matriculació escoles 
Jornades de portes obertes 
dels mesos de març i abril

E Q U I PA M E N T S Pàg. 6

La Societat General
d’Autors i Editors 
Assumeix la gestió de l’antic
Scenic
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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

DIA DE LA DONA

Dijous 9 i divendres 10 de març 
Femelek
A les 21 h. C. C. Convent de Sant Agustí (Comerç, 36)
Un espai de reconeixement a la música electrònica feta
per dones DJ’s.

Dijous 9, divendres 10 i dilluns 13 de març 
Les cassoles a la Barceloneta
De 16.30 a 18.30 h. Centre Cívic Barceloneta. Mostra de
cuina de les noves mestresses de casa de la Barceloneta
i realització d’un taller pràctic de cuina. Cal inscripció.

Dimecres 15 de març 
Mostra de cuines del món
A les 12 h. Plaça Folch i Torres
Organitza Casal d’Infants del Raval.

Divendres 17 de març 
Mural col·lectiu de dones
A les 11 h. Rambla del Raval
Creació d’un mural col·lectiu per expressar els seus de-
sitjos i esperances. Organitza: Taula Dona Raval.

Fins al 17 de març 
Dones de Ciutat Vella
Centre Cívic Drassanes (Nou de la Rambla, 43)
Recopilació de fotografies de la vida quotidiana de do-
nes de Ciutat Vella.

Dijous 23 de març 
Comissaria especial para mujeres
A les 17 h. Centre Cívic Drassanes (Nou de la Rambla, 43)
Obra de teatre sobre un servei d’atenció a la dona. Cia.
Ònix Teatre.

Dimarts 14 de març
Les estrelles de Mozart
A les 18 h. Bib. Pública Sant Pau-Santa Creu (Hospital, 56)
La reina de la nit està desesperada perquè no recorda a
quina òpera de Mozart va sortir. A càrrec de Susanna
Baranco.

Dissabte 25 de març
La sabiduría de las piedras
A les 17 h. Plaça Sant Felip Neri
Narració de contes a càrrec de Creaciones Infantiles
Luna Mágica.

Diumenge 19 de març
Rèquiem de Mozart
A les 11.30 h. Palau de la Música (Sant Francesc de Paula, 2)
Amb l’Orquestra Simfònica del Vallès.

Diumenges 19 i 26 de març 
La volta al món amb 80 
instruments de percussió
A les 12 h. Palau de la Música (Sant Francesc de Paula, 2)
Concert familiar amb ritmes com la samba, el ragtime,
el merengue, el blues...

Diumenge 2 d’abril
De l’elegància clàssica al vals desenfadat
A les 12 h. Pati dels Tarongers-Generalitat (pl. Sant Jaume)
Concert de carrilló. Obres de Haydn, Txaikovski,
Strauss i Xostakòvitx.

Diumenge 19 de març
VIII Caminada de Barcelona 
A les 9 h. Sortida: parc del Port Olímpic
Itinerari circular de 10 km per l’av. Litoral, el parc de la
Nova Icària, el Poblenou, la plaça de les Glòries, el parc de
l’Estació de França, Arc de Triomf, la Barceloneta, etc.

Diumenge 26 de març
Marató Barcelona 2006
A les 9 h. Sortida: plaça Espanya
Nou recorregut de 42,195 km. Plaça Espanya, Camp
Nou, Diagonal, pg. de Gràcia, Sagrada Família, Torre Ag-
bar, Fòrum, plaça Sant Jaume, Les Rambles i plaça Cata-
lunya, entre molts d’altres punts. Inscripcions en boti-
gues d’esports. Informació: www.maratobarcelona.es.

Del 9 de març a l’1 d’abril
Callejeando
Centre Cívic Pati Llimona (Regomir, 3)
Fotos de Ramon Roca Sastre del barri jueu de Barcelona.

Fins al 19 de març
Barcelona & Fotografia
Museu d’Història de la Ciutat (pl. del Rei, 7)
Mostra de fotògrafs que han captat la realitat urbana
de Barcelona, com Henri Cartier-Besson, Robert Capa,
Agustí Centelles o Francesc Català-Roca.

www.bcn.es/publicacions

bcnrevistes@mail.bcn.es
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El Pla de Millora Integral
de l’Espai Públic ha arri-

bat al carrer de la Princesa
amb la finalitat de crear un
àmbit de prioritat per als
vianants, la qual cosa no vol
dir que es restringeixi la cir-
culació dels vehicles, sinó
més aviat que s’augmenta
l’espai destinat al pas de les
persones.

Amb aquesta finalitat s’ei-
xamplarà la vorera del costat
muntanya, que tindrà 3,80
metres en comptes dels 2
metres actuals. Aquesta nova
amplada serà aprofitada per
col·locar jardineres autorega-
bles, aparcament de bicicletes
i bancs. També es preveu dei-
xar un espai per a aparca-
ments de càrrega i descàrre-
ga, mesura que ajudarà a

millorar la fluïdesa del tràn-
sit de la via.
Aquesta obra de manteni-
ment, que té com a objectiu
millorar la qualitat de l’espai
públic i que es perllongarà
fins al mes de maig, afecta al
tram del carrer de la Princesa
que hi ha entre la Via Laieta-
na i el carrer del Comerç. 
Dintre de la mateixa inter-
venció, també es renovarà el
paviment i es remodelarà la
plaça de la Puntual. Aquesta
plaça es pavimentarà amb
plataforma única, és a dir,
que tindrà al mateix nivell la
vorera i la calçada. Aquesta és
una de les mesures que s’a-
dopten als carrers petits
quan el que es pretén és faci-
litar i donar preferència a la
circulació dels vianants. A
més, es millorarà l’accessibili-
tat amb guals que salvaran
els petits desnivells que hi ha
a l’emplaçament. 
A causa de les obres, s’ha
hagut de tallar el trànsit del
carrer de Pr incesa f ins a
Montcada,  tot i  que s ’ha
permès l’accés dels vehicles

que han d’anar als pàrquings
de la zona.
La mateixa actuació projecta-
da per a la plaça de la Puntual
s’està portant a terme en un

altre carrer del barri del Casc
Antic, el del passatge de Sant
Benet, les obres del qual fina-
litzaran també el mes de
maig. La plataforma única
per millorar l’accessibilitat no

és un fet exclusiu del Casc
Antic. Al barri del Raval, s’hi
han estrenat fa pocs mesos
aquestes solucions, concreta-
ment al passatge de Sant Ber-
nat i als carrers de Ramalle-
res, d’en Roig i de Tàpies. Al
carrer de Santa Clara, al barri
de la Barceloneta, també gau-
diran properament d ’una
calçada pavimentada al ma-
teix nivell de les voreres. 
El Pla de Manteniment Inte-
gral en què s’emmarquen to-
tes aquestes actuacions és un
dels projectes prioritaris del
Programa d’Actuació Munici-
pal del present mandat.
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Les obres del carrer de Princesa duraran fins al mes de maig.

El carrer de la Princesa està en obres 

des del mes passat. A banda de millorar l’estat 

de la via, el que es persegueix amb aquesta

actuació de manteniment integral és donar

preferència als vianants

Es millora el 
tram que va de 
Via Laietana al 
carrer de Comerç

Les obres del carrer de Princesa
donen prioritat als vianants 

C IU TA DA N S OPINE N

Isabel Manchado
Mestressa de casa

Todo lo que sean arre-
glos es perfecto, pero no
es solamente en la calle
Princesa, son muchas
las calles que se tendrí-
an que reformar. 

Lluís Ros
Operari de l’aeroport

Bé, tot el que sigui
reformar està bé, han
d’arreglar i modernit-
zar els carrers perquè
estan una mica degra-
dats, però respectant la
fisonomia del barri.

Mercè Muñoz
Estudiant

Doncs em sembla bé
que es faci, però caldria
tenir en compte els ciu-
tadants, ho podrien fer
per parts i no tallar tot
el carrer.

Isidoro
Quiñonero
Prejubilat

Me parece muy bien,
todo lo que sea refor-
mar es formidable. El
turismo viene aquí. Si
el Ayuntamiento es
inteligente lo reformará
y le dará vida.

Judith Knapp
Galerista

Perfecto, porque queda-
rá más bonita, pero va
a ser muy complicado
para el tráfico.
Además, si tardan
mucho va a ir mal para
los comercios de la
calle.

Carles Sangino
Assessor financer

Qualsevol reforma és
bona si és per millorar
el carrer. Abans passa-
ves per aquí i feia pena.
Tot el que sigui refor-
mar està bé.

Q u è  l i  s e m b l a  q u e  e s  r e f o r m i  t o t a l m e n t  e l  c a r r e r  P r i n c e s a ?
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Núria Mahamud

El fracàs escolar no és un
problema exclusiu dels

més joves. Per a molta gent a
qui la vida  ha fet anar per
camins difícils, aprendre a
llegir i escriure en una aula
convencional és gairebé un
impossible. Si fan el pas
d’inscriure’s a l’Escola d’A-
dults, en molts casos aban-
donen, ja que acostumen a
arrossegar problemes perso-
nals, com depressions, man-
cances afectives o intel·lec-
tuals i toxicomanies.
L’associació "Aprenem
Junts" va néixer el 1993
per cobrir aquesta necessi-
tat, fruit de la iniciativa

dels professionals de Serveis
Personals del Barri Gòtic i
d’un grup de voluntaris.  Des
d’aleshores imparteix classes
d’una hora i mitja a la setma-
na a persones amb proble-
mes d’exclusió social i immi-
grants, amb l’objectiu de
servir de pont per accedir a
una formació reglada, ja si-
gui l’Escola d’Adults, per ob-
tenir el Graduat Escolar, o
els cursos de formació ocu-
pacional, per trobar feina. 
Assistir a classe permet rela-
cionar-se amb altres perso-
nes i iniciar noves amistats a
molta gent gran que viuen
sols. Per als col·lectius immi-
grants, especialment per a

les dones magrebines, l’aten-
ció individualitzada per part
de les voluntàries les fa sen-
tir més còmodes.
“Aquí els alumnes se senten
més segurs”, explica Miriam
Noemí Ballesi, presidenta
de l ’Associació, “ ja que
abordem tant les seves ne-
cessitats formatives com
les socials”.  L’atenció a l’au-
la és personalitzada i les
classes es complementen
amb tallers i activitats cultu-
rals com festes gastronòmi-
ques, visites a museus, sorti-
des a la platja, al teatre o a
altres barris de Barcelona, ja
que molts usuaris no solen
sortir de Ciutat Vella. A més
a més, s'hi treballen aspectes
com la puntualitat, els hàbits
i les habilitats socials.
Actualment, l'Associació
atén uns 80 alumnes i l’e-

quip està format per un edu-
cador, un assistent social i
més de vint voluntaris. 

Aprenem Junts 
Centre Cívic Pati Llimona
(Regomir, 3)
Tel. 93 319 01 64
www.bcn-
associacions.org/apre-
nemjunts

"Aprenem Junts", molt més que

un programa d’alfabetització

Al Barri Gòtic, l’Associació imparteix

classes individualitzades i tallers

a més de 80 persones per ajudar-les a

integrar-se en societat

L’Associació
compta amb una
vintena de
voluntaris, però en
necessita més

La processó de la Macarena

i del Jesús del Gran Poder

J. M. ContelÀLB UM HI S TÒR IC

La processó de Divendres Sant amb el pas de la
Macarena en la dècada de 1960.

La Pontifícia i Real Germandat i Confraria de Natzarens
del Nostre Pare Jesús del Gran Poder i Maria Santíssima de
l’Esperança Macarena van sortir per primera vegada el Di-
vendres Sant de 1966, integrada en la processó de la Bona
Mort, que se celebrava a Barcelona. Portava el pas de la
Mare de Déu Macarena –una talla de l’imatger José Barbe-
ro Rodríguez– un granadí que vivia a Badalona.
Desapareguda uns anys després la processó de la Bona
Mort, la confraria va decidir construir un nou pas dedicat
al Nostre Pare Jesús, una imatge obra de l’escultor barcelo-
ní Juli Pérez Ripoll. Va sortir per primera vegada la Setma-
na Santa de 1972. En aquell temps, la processó discorria
pels voltants de la parròquia de Sant Josep i Santa Mònica,
i uns anys després va aconseguir de pujar i baixar per la
Rambla. La trobada de les dues imatges es produïa davant
de Canaletes. Finalment, el seu recorregut va tornar a can-
viar i la processó va començar a passar per diferents carrers
del Barri Gòtic i la plaça de la Catedral.
En el transcurs d’aquests quaranta anys, la confraria ha es-
tat establerta en diferents esglésies de Ciutat Vella: inicial-
ment a la del Pi, després a la de Sant Josep i Santa Mònica,
on els passos s’havien de muntar a les Drassanes, perquè la
porta no era prou gran,  i finalment a Sant Agustí, al carrer
Hospital, d’on surten i arriben els passos actualment. Els
darrers han tingut un important creixement que els ha
permès sortir, a partir del 2003,  amb un nou pas, anome-
nat la “borriquita”, el diumenge de Rams.

Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 443 22 65.

Els alumnes es divideixen en tres grups i fan  classes d’una

hora i mitja a la setmana classe.
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El Palau de la Música s’obre a les escoles
Fins al final de mes, les escoles que ho vulguin poden
apuntar-se al cicle “Les escoles al Palau”. Es tracta
d’una proposta del Palau per apropar la música a les
aules. Les activitats organitzades inclouen l’especta-
cle musical de titelles “Jan Titella”, o el concert “La
veu del món”, on es demostra com la veu pot arribar
a imitar instruments molt variats. Més informació:
http://escoles.palaumusica.org

Publiquen les bases dels premis Enjoia’t
Segons afirmen a Orfebres-FAD, es tracta de “l’únic
premi estatal que dóna a conèixer les creacions més
avançades de la joieria actual”. La convocatòria és
oberta tant a estudiants com a professionals. La data
límit per participar-hi és el 4 de maig. Per inscriure-
s’hi cal pagar un preu que oscil·la entre els 10 i els 91
euros, segons els casos. Més informació: www.premi-
senjoiat.org

Festes de St. Josep Oriol, a finals de març
Al voltant del 23 de març, festivitat de Sant Josep
Oriol, el barri del Pi celebra la memòria d’aquest per-
sonatge que va néixer a la Barcelona Vella cap a la se-
gona meitat del segle XVII. Les festes inclouen origi-
nals cercaviles com la passejada dels Oriols (en la
qual només participen gegants masculins) o els atra-
caments protagonitzats pel gegantó Perot Lo Lladre.
Trobareu el programa a www.ccgbcv.org

Sopa i convivència
La sopa es troba en la majoria de gastronomies del
món. El passat 21 de gener, 60 restaurants van parti-
cipar en una degustació gratuïta de sopes amb recep-
tes vingudes de tots els continents. Va ser la part lú-
dica d’una jornada dedicada al pla que està elaborant
el Districte per tal d’integrar al barri les persones
immigrades. Aquest pla d’acollida compta amb la
participació de tota mena d’entitats.

Beatriu Sanchís

Amb motiu de la comme-
moració del Dia Interna-

cional de la Dona, el 8 de
març, el Districte i les dife-
rents entitats del territori
organitzen a Ciutat Vellauna
extensa programació d’acti-
vitats obertes a tothom i
principalment adreçades a
les dones. Entre els objectius
de la proposta s’inclou el fet
de la col·laboració i partici-
pació de les entitats, especia-
litzades en temàtiques dife-
rents, però que amb motiu
de la commemoració d ’a-
questa data es concentren a
oferir activitats relacionades
amb el món de les dones. Al
llarg de tot el mes s’organit-
zen tot tipus d ’esdeveni-
ments. Un dels actes cen-
trals és la inauguració de les
activitats a càrrec del regidor
del Districte, Carles Martí, a
la plaça de la Mercè el dia 2
de març. Aquest mateix dia
hi haurà una concentració de
dones contra les violències
de gènere, organitzada per la
plataforma Unitària contra
les Violències de Gènere;
també hi haurà actuacions
musicals, lectura de textos i
del manifest en homenatge a

les dones víctimes d’aquesta
violència.
D’altra banda, tots els barris
del districte ofereixen exposi-
cions, tallers, conferències,
projeccions de pel·lícules, cur-
sets d’introducció a Internet,

teatre, col·loquis, clubs de lec-
tura o passarel·la de moda
amb creadores de Ciutat Ve-
lla, entre d’altres. Pel que fa a
exposicions, al Centre Cívic
Drassanes, s’hi podran visitar
dues exposicions sobre dones
de Ciutat Vella, una de foto-
grafies (fins al dia 17 de
març) i una altra de gravats
d’Isabel Sanmartín (fins al dia

31 de març). Al Centre Cívic
de la Barceloneta hi haurà la
mostra “Dona Terra Dona
Lluna” fins al dia 31. Els ca-
sals municipals de gent gran
del districte acolliran, per la
seva part, una mostra de pin-
tura itinerant dels tallers d’a-
questa activitat.
La cloenda d’El Març de les
Dones tindrà lloc el dia 30
de març amb un seguit d’ac-
tes, que inclouen una visita
al Club de Natació Atlètic
Barceloneta, un dinar i un
ball per a les dones de Ciutat
Vella. Per poder participar
en aquesta jornada de clo-
enda, cal apuntar-se abans
del dia 23 a qualsevol casal
municipal de gent gran del
districte. Les places són lí-
mitades. Per a més informa-
ció es pot consultar l’agenda
de Barcelona Informació, així
com la pàgina web:
www.bcn.es/ciutatvella.

Entitats i Districte
ofereixen un ampli
ventall d’activitats
adreçades a 
les dones

L’escola a Barcelona i a Ciutat Vella, a debat en una exposició
Redacció

Oberta el passat 2 de
març, l’exposició “Barce-

lona és una bona escola” es
podrà veure al Centre Cívic
Convent de Sant Agustí fins
al pròxim 29 d’abril. De caràc-
ter itinerant, la seva arribada
a Ciutat Vella coincideix amb
el 75è aniversari de la inau-
guració dels grans grups esco-
lars municipals, obres que re-
presentaven una aposta
decida per l’ensenyament pú-
blic de qualitat. 

L’exposició comença l ’any
1900 i coincideix amb la crea-
ció del Ministerio de Instruc-
ción Pública i el naixement de
les primeres escoles renova-
dores. L’última gran fita que
s’hi recull és la constitució,
l’any 2002, del Consorci d’E-
ducació, organisme participat
per l’Ajuntament i la Generali-
tat per tal de planificar i ges-
tionar les escoles de la ciutat.
La mostra, comissariada per
Jaume Carbonell i Mariona
Ribalta, subratlla l’acció muni-

cipal i el protagonisme de la
societat civil en la recerca d’al-
ternatives davant d’una escola
que, en diversos moments del
segle, s’ha mostrat deficient.
Pel seu caràcter peculiar, les
escoles religioses queden fora
d’aquesta mostra, que inclou
des d’objectes d’època fins a
textos escolars, plànols arqui-
tectònics i imatges de tota
mena. L’exposició va acom-
panyada de diverses activitats
paral·leles, que podeu trobar a
l’agenda de la pàgina 2. L’exposició s’ha vist ja en diversos districtes.

Sota el títol El Març

de les Dones

s’organitza al

Districte una àmplia

programació

d’activitats per

commemorar el 

Dia de la Dona

Fotografia promocional del Dia de les Dones.

El mes de març les dones
són les protagonistes
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Ens sentim rejovenits quan entrem a Pa-
pabubble. Aquesta botiga sembla que

vulgui tornar-nos la infantesa. És una boti-
ga de caramels que té una màgia més pròpia
dels contes de fantasia que no del món quo-
tidià. Ells mateixos elaboren els caramels de
manera artesana al mateix establiment. Els
joves australians Christopher i Tommy por-
ten aquesta curiosa botiga que va obrir l’a-
bril del 2003 en un local del carrer Ample
amb molta història. Aquí hi havia antiga-

ment el taller de llauneria, fundat el 1834,
de l’Aquil·lí Maggi. Ara trobem caramels en
un establiment reformat, però que conserva
l’aspecte antic, sobretot de la façana. Tenen
caramels de més de trenta sabors diferents.
En fan de personalitzats, amb lletres i lo-
gos. També fan creacions de caramel per
encàrrec per a casaments i altres tipus de
celebracions.

Papabubble / C/Ample, 28

E L  T A U L E L L

Una botiga de caramels amb l’encís d’un conte fantàstic

Els caramels del Papabubble són fets a mà.

Joan Anton Font

E N T I T A T S

Gerard Maristany

La SGAE, a través de la
companyia Iberautor Pro-

mociones Culturales, SL, serà
l’encarregada de gestionar el
local de l’antic Scenic. La pro-
posta presentada per la so-
cietat combina la cuina d’au-
tor amb propostes de tota
mena, des d’espectacles de
cafè nocturn, fins a obres in-
fantils. S’hi preveu la impli-
cació de tota mena d’empre-
ses, productores, entitats i
col·lectius del món creatiu de
Barcelona, amb una progra-
mació on es donaran cita la
dansa, el circ i espectacles

d’intenció innovadora. Se-
gons ha explicat el regidor de
Ciutat Vella, Carles Martí,
“estem, finalment, al capda-
vall d’una situació complica-
da que va obligar l’Ajunta-
ment a intervenir  per evitar
una activitat que feia retroce-
dir el barri a altres èpoques ja
oblidades”. Martí es refereix
a l’intent de transformació de
l’Scenic en un local d’especta-
cles de showgirls, que va pro-
piciar el tancament fulmi-
nant del recinte.  
Aquest espai va ser ocupat en
els temps de glòria del
Paral·lel pel Teatro Español.

Dècades després es va trans-
formar en la discoteca Studio
54. El 1999, s’hi instal·lava
l’Scenic, un local d’especta-
cles que intentava recuperar
els temps en què el Paral·lel

era una espècie de Broadway
a la catalana. Posteriorment,
l ’Scenic canvià de mans i
d ’intencions, cosa que va
propiciar el tancament del lo-
cal l’any 2002 tot just tres
dies després de reobrir-se.
L’Ajuntament va començar a
tancar la polèmica l’any pas-
sat, en adquirir el local per
11 milions d’euros.  Ara, Ibe-
rautor Promociones Cultura-
les pagarà un cànon de
160.000 euros anuals per la
gestió d’aquest edifici públic.
La intenció del nou espai –on
caldrà fer obres– és millorar
l’entorn urbà i social imme-
diat. En paraules de Martí,
“es tanca una ferida i, junta-
ment amb el nou edifici del
conservatori del Liceu al ca-
rrer Nou de la Rambla, l’equi-
pament de Can Ricart i la tre-
soreria de la Seguretat Social
a l’antic Mercat del Carme,
conformaran quatre motors
que completen la revitalitza-
ció de tota aquesta zona”.

Els gestors volen fer
la programació de
l’espai en col·labora-
ció amb el món
creatiu de la ciutat

Aquest espai, situat on hi havia hagut la

popular discoteca Studio 54, combinarà les

arts escèniques amb la restauració

La nova proposta pretén revitalitzar el Paral·lel i els barris veïns.

La Societat General d’Autors i Editors

assumeix la gestió de l’antic Scenic

S E R V E I  P Ú B L I C

Redacció

Com ja informàvem al número anterior, els centres educa-
tius de Ciutat Vella obren portes als pares que estiguin bus-
cant un centre educatiu per als seus fills. Al març, les dates
de visita seran les següents: 
CENTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
CEIP A. Galí (pg. Marítim, 11): 15/3, 15 h.  CEIP A. Baixeras
(Salvador Aulet, 1): Escola bressol, 15/3, 14.30 h. Infantil i
primària, 15/3, 17 h. CEIP Castella (pl. Castella, 8): 16/3,
15.15 h. CEIP Cervantes (Sant Pere Més Baix, 31): 17/3, 11 i
16 h. I visites concertades . CEIP Collaso i Gil (Sant Pau,
101): 13/3, 9 i 15 h. CEIP Drassanes (av. Drassanes, 8-10):
14/3, 15.15 h. CEIP Mediterrània (pg. Marítim, 5): 17/3,
15.15 h. CEIP Milà i Fontanals (Àngels, 1 bis): 16/3, 15.15 h.
CEIP Parc Ciutadella (pg. Circumval·lació, 5): Visites concer-
tades . CEIP Pere Vila (pg. Lluís Companys, 18): 14/3, 9 i 15
h. CEIP Rubén Darío (rda. Sant Pau, 38): 15/3, 15.15 h.
INSTITUTS D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
IES Milà i Fontanals (pl. Folch i Torres, 1): 10/3, 17-19 h.
IES Joan Salvat Papasseit (pg. Salvat Papasseit, 11): 15/3,
19 h. IES Pau Claris (pg. Lluís Companys, 18): Visites con-
certades . IES Miquel Tarradell (Àngels, 1 bis): 9/3, 17.15 h.
IES Verdaguer (pg. Lluís Companys, 18): els divendres,
8.30-19 h. 
ESCOLES CONCERTADES
Escola Pia Calassanç (Ample, 28): 6-10/3, 17 h. Escoles Pies
de Sant Antoni (rda. Sant Pau, 72): 11/3, 10.30 h. Escola
Laboure (Elisabets, 8): 11/3, 11 h. La Salle Comtal (Amadeu
Vives, 6): 3/3, 15 a 19 h ; 4/3, 10 a 13 h. Col·legi Sagrada
Família (Avinyó, 20): Hores convingudes . Sant Felip Neri
(pl. Sant Felip Neri, 5): 4/3, 11 h. Escola Vedruna (pl. Àn-
gels, 3): 4/3, 10 h.
Oficina d’informació escolar
C/ Bruc, 90, planta baixa. Tel. 93 467 73 50
De dilluns a dijous de 9 a 17 h i divendres de 9 a 14 h

Trobar una bona escola: jornades
de portes obertes al març i l’abril
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P O L I E S P O R T I U

Pere S.Paredes

Aquest Centre Excursionista de
Catalunya és “història pura i

dura”, no solament perquè el seu
naixement data de 1876, amb el
nom de l'Associació Catalanista
d’Excursions Científiques, sinó per
la seva seu social, situada on els ro-
mans van decidir aixecar un temple
a August, al segle I.
Qui s’apropa al carrer Paradís, 10, de
Ciutat Vella, es trobarà amb la histò-
ria romana representada per diverses
columnes i, a més a més, veurà una
pedra rodona que senyalava el punt
més alt de l’antiga ciutat romana.
Josep Manel Puente, actual president
d’aquest centre excursionista de Ciu-
tat Vella, parla sobre “les dues carac-
terístiques que ens diferencien: en
primer lloc una posició de defensa de

la cultura catalana, del seu patrimoni
i la seva llengua i, en segon lloc som
excursionistes que coneixem i gau-
dim de les muntanyes perquè les tre-
pitgem i  visitem els seus camins, er-
mites i pobles”.
“Els socis, i tothom que vulgui venir
al nostre centre, hi trobaran un munt
d’activitats relacionades amb la mun-
tanya: escalades, esquí, geografia,
història, art, fotografia, cinema, a
més de gaudir d’exposicions i moltes
activitats per als més petits”, enume-

ra Puente. “També -continua el presi-
dent- el Centre Excursionista de Ca-
talunya és una de les entitats excur-
sionistes que ofereix la més gran i

completa xarxa de refugis i xalets, so-
bretot als Pirineus”. Actualment el
CEC té uns 5.300 socis i ofereix totes
les seves instal·lacions,  aules i sales
d’actes, a tots els aficionats a l’excur-
sionisme de Barcelona. “La nostra bi-
blioteca, amb més de 30.000 volums
dedicats a la muntanya i a la natura,
està al servei de tots els ciutadans”,
informa el president del CEC.

Més informació:
Centre Excursionista de Catalunya 
C/Paradís, 10-12. 08002 BCN 
Telèfon 93 315 23 11 
www.cec-centre.org

L’entitat té una biblioteca
amb més de 30.000
volums dedicats a la
muntanya i natura

La biblioteca del CEC compta amb més de 30.000 volums.

Un temple romà a Ciutat Vella, seu
del Centre Excursionista Catalunya 

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

L'esport de la ciutat 

En aquest web trobareu informació
dels equipaments i entitats esportives
de la ciutat –pavellons, piscines, clubs,
penyes– i també de les activitats i les
competicions que tenen lloc a
Barcelona. A més, hi ha les seccions de
notícies i d'agenda per conèixer l'ac-
tualitat de l'esport a la ciutat. 
www.bcn.es/esports

El web de l'educació

El web bcn.es té un apartat dedicat
exclusivament al món educatiu. S'hi pot
trobar tota la informació relacionada
amb l'educació a la ciutat, amb els equi-
paments, els processos de matriculació i
els processos que es duen a terme des de
l'Ajuntament, a més de molts altres ser-
veis. El web també inclou els espais de
notícies, agendes recomanades i infor-
macions sobre beques, ajuts i recursos
pedagògics.
www.bcn.es/educacio

w

Una pedra rodona, que

senyalava la part més

alta de l’antiga ciutat

romana, dóna la benvin-

guda als visitants del

Centre Excursionista de

Catalunya (CEC)

per MANEL



Com va començar?
Quan vaig entrar al Club Natació
Atlètic Barceloneta, amb 11 anys,
m'entrenava fent natació cada dia
menys un, que el dedicava al water-
polo. Però als 15, destacava més en
waterpolo i em van proposar que
em dediqués només a això. I aquí
estic.
Quina ha estat la seva trajectò-
ria fins ara?
El CN Atlètic Barceloneta ha estat el
meu únic equip des que vaig co-
mençar a entrenar-me. Em sento
com a casa, m’estimen molt i hi estic
molt a gust. Des que sóc al Club,
hem guanyat quatre copes del Rei
–la darrera el mes passat a Teneri-
fe–, dues lligues, tres supercopes
d ’Espanya, una final de la Copa
d ’Europa i  aquest  any esperem
guanyar la Lliga una altra vegada.
Tothom diu que som els favorits.
Per a mi la gran sort ha estat que
quan jo he crescut com a jugador
també ho ha fet l’equip fins a ser, en
aquest moment, el millor d’Espanya.
I com a internacional?
Estic a la selecció espanyola de wa-
terpolo, amb la qual he pogut anar

al Mundial i aquest estiu participaré
a l’Europeu.
Què li aporta el waterpolo?
Personalment, m’ho passo molt bé
fent esport, i puc fer una feina que
m’agrada: entrenar-me i jugar. Tam-
bé hi tinc molt bons amics i això és
molt important, perquè em passo
més temps amb ells que amb la fa-
mília Em permet jugar a un primer
nivell, amb un equip molt bo i fins i
tot he arribat a ser internacional,
que era el meu somni. Ara només
em queda veure si puc participar en
la propera olimpíada, a Pequín el
2008.
Què li ha ensenyat?
Tinc la capacitat d’aconseguir el mà-
xim i concentrar-me molt. La disci-
plina d’entrenar-me i de donar el
màxim en una hora  em per met
centrar-me en una cosa i dedicar-
me intensament en tot el que faig,
com ara la carrera de Psicologia.
L’esperit de companyonia de l’equip
també és un actiu que tinc per al fu-
tur i la força per superar adversitats
que he adquirit quan he tingut le-
sions, per exemple, i he hagut de
continuar.
Q uines  recompenses  dóna
aquest esport?
Des del principi, em permet fer el
que a  mi  m’agrad a i  tenir  bons
amics. Com a professional,  tinc el

privilegi de poder viure d’una feina
que m’agrada molt. I si a més a més
estic en el primer equip d’Espanya,
com és ara el Barceloneta, guanyem

copes d’Europa, copes del Rei i puc
anar al mundial, què més puc dema-
nar?
I quines exigències té?
Ser esportista és dur. A partir d’una
certa edat, has de triar entre la vida
social amb els amics, la gresca i sor-
tir de nit i de caps de setmana o en-
trenar-te. Jo, als joves, els diria que
facin l’esport que els agradi, que
s'entrenin i que s’ho passin bé. Ja
es veurà, amb els anys, si són real-
ment bons i poden arribar a dalt,

perquè no és fàcil ser esportista d’e-
lit. És un sacrifici. S’ha d’entrenar
molt, lluitar molt i passar per eta-
pes difícils. N’hi ha molts que aban-
donen perquè es necessita paciència
i sacrifici. Són molts anys de llevar-
te molt aviat per entrenar-te i des-
prés anar a l’escola o a l’institut.
També són importants els pares, els
quals t’han d’acompanyar els dies
de cada dia al club i els caps de set-
mana als partits. Són molts factors i
és una mica tot. Per això el més im-
portant és passar-s’ho bé amb l’es-
port que es triï i ja es veurà què pas-
sa. No cal capficar-s’hi. 
Es passa més de mitja vida a la
Barceloneta. Què en destaca-
ria?
M’encanta perquè és com un poblet.
Tothom es coneix, se saluda i això
és molt acollidor. De sempre, m’a-
gradaria viure aquí i potser acabaré
fent-ho. Per a mi és la millor zona
de Barcelona. Està ben comunicada,
ets molt a prop del centre i al costat
del mar: ho té tot.
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E N T R E V I S T A David Martín, capità de l'equip de waterpolo del CN Atlètic Barceloneta

A més de la feina al Club, Martín és membre de la selecció espanyola.

Té 29 anys i ha guanyat les competicions

estatals i internacionals més importants.

Però al barri el coneixen des de molt abans,

quan va començar a entrenar-se i feia més

vida aquí que a casa seva

“M’agrada la
Barceloneta perquè és

com un poblet on
tothom es coneix”

“Per fer esport, sobretot
t’ho has de passar bé”

Dolors
Roset


