
L’existència d’apartaments il·legals
per a turistes, que es lloguen per
dies o per setmanes, és una realitat
a la majoria dels barris de Ciutat Ve-
lla. L’èxit turístic del centre històric
de la ciutat ha convertit molts dels
seus habitatges en allotjaments im-
provisats que s'escapen de tota re-
gulació i que molt sovint no reunei-
xen les característiques mínimes de
qualitat requerides pel sector. El
Districte de Ciutat Vella i l’Associa-
ció d’Apartaments Turístics de Bar-
celona (APARTUR) treballaran junts
per garantir la correcta qualitat del
servei d’apartaments turístics i al-
hora per limitar l’aparició de nous
allotjaments il·legals. Les noves me-
sures pretenen garantir la continuï-
tat del teixit veïnal dels barris.

Més control  dels apartaments
il·legals per a turistes

Nova escola bressol al
carrer Carabassa, 8 bis

Turistes a Ciutat Vella.
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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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Festes de Santa Eulàlia

Divendres 10 de febrer
Pregó 
A les 18 h. Balcó de ca l’Ardiaca (façana de la Catedral)
Actuació dels Falcons de Barcelona i de la Cia. Encara
Farem Salat (amb l’espectacle La volta al món).
Sueños mágicos 
A les 18 h. C. Cívic Convent de Sant Agustí (Comerç, 36)
A càrrec de Serjo.

Dissabte 11 de febrer
Trobada de gegantons 
i bestiari infantil de Catalunya 
A les 10 h. Davant el MACBA (pl. dels Àngels)
Mostra d’esbarts dansaires infantils
D’11 a 13.30 h. Pl. del Rei
Amb l’actuació de deu esbarts de Catalunya. Un és del
Rosselló.
Sons de tinta
A les 12 h. Pl. Sant Jaume
Concert de la Banda Municipal de Barcelona. Home-
natge al món dels llibres.
La Laia al Raval. Titelles
A les 13 h. Rambla del Raval
Titelles Babi amb l’espectacle L’ocell meravellós.
Passejada de les Laies
A les 17 h. Pl. de Sant Josep Oriol
Trobada de gegantes, xocolatada infantil i passejada amb
les gegantes i gegantones fins a la plaça Sant Jaume.

Diumenge 12 de febrer
Trobada de Gegants a Ciutat Vella
A les 10 h. Pl. Reial
Jornada de portes obertes als museus
Diferents horaris. Consulteu el web municipal: www.bcn.es
Diada castellera
A les 13 h. Plaça Sant Jaume
Castellers de Barcelona, de Sants, de la Vila de Gràcia,
del Poble Sec i de la Sagrada Família.
Balls dels gegants centenaris
A les 17.45 h. Plaça Sant Jaume
Correfoc de Santa Eulàlia
A les 19.30 h. Plaça Sant Jaume
Programa complet a: www.bcn.es/santaeulalia

Ravalstolada 2006

Dissabte 4 de març
Tallers i concurs de truites
De 12 a 14 h. Plaça Folch i Torres
Tallers de maquillatge, música i decoració, i concurs i
degustació de truites. 

Rua i concurs de comparses
De 16.45 a 18.15 h. Sortida: rambla del Raval
Itinerari: rambla del Raval, Maria Aurèlia Capmany,
Carme, La Rambla, Nou de la Rambla, Reina Amàlia i
plaça Folch i Torres.
Tabalada intergeneracional
De 17.15 a 18.45 h. Plaça Folch i Torres
I xocolatada i castells inflables per als infants. A partir
de les 19 h, ball a la plaça.

Carnaval Infantil al Casc Antic

Divendres 24 de febrer
Rua infantil
A les 17.30 h. Sortida: plaça de Sant Pere
Itinerari: Basses de St. Pere, pl. Sant Agustí, Carders, Sant
Jacint, Colomines, pl. Santa Caterina i av. F. Cambó. 
Espectacle infantil
A les 18.30 h. Av. Francesc Cambó
Tema de la disfressa: animals fantàstics.

Carnaval a la Barceloneta

Dimecres 1 de març
Enterrament de la sardina
A les 17.30 h. Concentració: plaça de la Barceloneta
Recorregut: Escuder, Sevilla, Drassana, Pescadors, Sant
Carles, Sant Miquel i plaça de la Barceloneta.

Diumenge 5 de març
Rua de Carnaval
A les 10.30 h. Sortida: Moll del Rellotge (moll de pescadors)
Itinerari: pg. Joan de Borbó, Almirall Aixada, Grau i
Torras, Almirall Cervera, pg. Joan de Borbó, Sant Car-
les, Miquel Boera, Andrea Dòria, Atlàntida, Maquinis-
ta, Cermeño, Ginebra i parc de la Catalana.

Del 9 al 25 de febrer 
Desminatge, l’assignatura pendent
Centre Cívic Barceloneta (Conreria, 1-9)
Organitza: col·lectiu POCS

Del 9 de febrer al 4 de març
Mostra d’accions dels 3rs jocs interna-
cionals d’art efímer urbà
Centre Cívic Pati Llimona (Regomir, 3)
Organitza: col·lectiu POCS

Fins al 5 de març
L’art del risc
C. Cultura Contemporània Barcelona-CCCB (Montalegre, 5)
Una mirada sobre els artistes i els espectacles que els
últims 30 anys han contribuït a crear el nou circ català

www.bcn.es/publicacions

bcnrevistes@mail.bcn.es

Una publicació de l’Ajuntament de Barcelona. Consell d’Edicions i Publicacions: Ferran Mascarell, Enric Casas, Irene Pagès, Alfredo Jorge Juan, Màrius Robert, Joan
Conde, Glòria Figuerola, Joan A. Dalmau, Oriol Balaguer, Josep M. Lucchetti, 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, Silvia Gaviña. Coordinació general: Jaume Novell.
Coordinació de fotografia: Rafael Escudé. Fotografia: Antoni Lajusticia, Pepa Álvarez, Cristina Diestro, Josep Maria Contel, Luis Clua, Julio Parralo, Manel Socias, Laura
Llach, Jordi Hernández, 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.



B. Sanchís

La nova escola, que es farà
a partir d’un projecte de

l’Ajuntament de Barcelona,
però que compta amb una
subvenció de la Generalitat
de Catalunya, dóna sortida a
una demanda veïnal. El solar
que ocuparà l’escola està con-

siderat patrimoni històric de
la ciutat, ja que per aquell
mateix espai passa la muralla
romana de la ciutat de Barce-
lona. D’aquesta manera, tant
a les obres com en el projecte
arquitectònic, s’ha tingut es-
pecial cura i atenció per tal de
conservar el patrimoni de la

ciutat per oferir, alhora, un
escola moderna i de qualitat
als infants. S’ha tingut molt
en compte el disseny i s’ha
incorporat la muralla a la fi-
sonomia de l’escola. A més,
l’escola bressol està dissenya-
da pensant exclusivament en
les necessitats dels petits,

amb gran qualitat i tenint en
compte el més mínim detall.
El centre tindrà 81 places, di-
vidides en 6 aules. Un grup
de lactants de 4 mesos fins a
1 any, dos grups d’1 i 2 anys i
tres grups de 2 i 3 anys. L’edi-
fici comptarà amb planta
baixa, primera planta i una
segona planta i terrassa des-
tinada a jocs. La superficie
construïda serà de 970 m2

dels quals 300 m2 seran per a
jocs. L’equipament constarà,
entre altres serveis, de sala
d’usos múltiples, ascensor,
sales de professors i guar-
dacotxes. Sense oblidar tots
els conceptes de seguretat
adreçada als infants, com ara
vidres de gran resistència que
no es trenquen esmicolant-se
o portes de seguretat per no
agafar-se els dits.  També
comptarà amb climatització a
tot l’equipament. Tindrà un
dels dissenys més avançats
dels que s’apliquen en l’actua-

litat a tot Europa en edifica-
cions escolars. Les obres fina-
litzaran el desembre de 2006
i els alumnes s’hi podran in-
corporar el gener de 2007.
Cal recordar que el centre
està inclòs dins el segon con-
veni de Construccions d’Es-
coles Bressol de Barcelona

2005-09. El primer conveni
de l’any 2000 va permetre la
creació de 2.198 places. Un
cop finalitzat es van crear un
miler de places més i ara,
amb aquest segon conveni, es
faran 2.200 noves places. Per
tant, entre l’any 2008 i el
2009 és previst que s’arribi a
les 5.500 places amb un total
de 80 centres.

CIUTAT VELLA 3Febrer 2006

Vista del solar on es construirà la nova escola bressol.

El centre se situa al carrer

Carabassa, 8 bis. Les obres s’han

iniciat la primera setmana de

febrer i la finalització és prevista

per a desembre de 2006. L’escola

comptarà amb 81 places per a

alumnes de 0 a 3 anys

L’escola està
especialment
dissenyada per a
les necessitats dels
més petits

Nova escola bressol enllestida
per al proper any 2007

C IU TA DA N S OPINE N

Isabel Yerbra
Departament de
Cultura Generalitat

Bé no en sabia res, però
em sembla molt bé i
més ara que em toca de
ple. Hauria de mirar on
cau i anar a apuntar-
m’hi ja.

Catalina Lujosa
Mestressa de casa

Em sembla molt bé,
com més escoles millor.
Així les mares poden
anar a treballar i dei-
xar els nens a les esco-
les bressol. N’hi hauria
d’haver més a tot
arreu.

Carme Tàpies
Cooperant ONG

Molt bé, perquè no hi
ha escoles bressol per
aquí, al barri, i també
haurien de fer un parc
infantil. És un barri
que mira molt de cara
al turista amb pocs
serveis per a la gent
d’aquí. 

Raül Galeto
Cambrer

Genial, com més n’hi
hagi millor, perquè no
n’hi ha al barri. I quan
hi has de portar els
nens has d’anar-te’n
del barri perquè no hi
ha places.

Paula Ehrenhaus
Estudiant

No sabia res sobre això,
però em sembla molt
bè, perquè els nens del
barri també necessiten
una escola bressol.

Miquel Urdiain
Audioprotèsic

Em sembla fantàstic,
perquè hi ha molta
manca d’escoles bressol
públiques al barri. Em
sembla molt bé que s’u-
tilitzi infraestructura
en coses públiques.

Q u è  l i  s e m b l a  q u e  h i  h a g i  u n a  e s c o l a  b r e s s o l  a l  c a r r e r  C a r a b a s s a ?

U N A  N O VA  E S C O L A  B R E S S O L  M É SA
El centre estarà situat al carrer Carabassa, 8 bis. El solar que ocuparà té la parti-

cularitat que el travessa la muralla romana de la ciutat, i és per això que s’ha tin-

gut especial atenció en el disseny arquitèctònic de l’espai, alhora que en el dis-

seny ideat exclusivament per a les necessitats dels infants. L’escola comptarà

amb 81 places, 6 aules i tot el confort que caracteritza un disseny que és dels

millors que s’estan fent a actualment a tot Europa.
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Núria Mahamud

Els cossos estilitzats dels
dansaires de les Viole-

tes del Bosc van servir de
model a l’escultor Josep Ca-
ñas per al monument a La
Sardana (1966) de Mont-
juïc. Treinta anys més tard i
coincidint amb el 60è ani-
versari de l’entitat, l’Ajunta-
ment col·locarà una placa al
monument en reconeixe-
ment d’aquesta històrica co-
lla sardanista, guanyadora
de 37 campionats de Cata-
lunya i la primera que va
modernitzar el vestit clàssic
dels sardanistes.
De Barcelona a l’Extrem
Orient, les Violetes han

viatjat per bona part del
món per promocionar la
dansa nacional de Catalu-
nya. Però una de les actua-
cions més emotives va ser a
l’Alguer (Sardenya), on vam
ser rebuts amb bandes mu-
sicals i ens van portar en ca-
noa al port, recorda amb
nostàlgia Sebastià Alba, pre-
sident i ànima de la colla
des de 1951.
Les Violetes és la colla sar-
danista en actiu –sense in-
terrupció– més antiga de
Barcelona i ha estat inspira-
ció de molts compositors.
Precisament enguany la co-
lla ha organitzat un concurs
musical de sardanes –s'hi ha

presentat fins i tot una en
japonès–, les millors del
qual s’editaran en un CD.
Les tres primeres obres
guanyadores s’estrenaran
l’11 de març en un concert
al Palau de la Música, en
col·laboració amb la cobla
Principal de La Bisbal. Com
a acte central d’aquest ani-
versari, el 14 de maig se ce-
lebrarà un concert audiovi-
sual al Gran Teatre del
Liceu, amb la participació
de les cobles Sant Jordi-
Ciutat de Barcelona, La
Principal de La Bisbal i La
Principal del Llobregat, el
cor del Gran Teatre del Li-
ceu i el Cor Vivaldi.
La vintena de dansaires de
les Violetes del Bosc no
han abaixat mai el llistó i la
seva tècnica depurada es
pot comprovar cada dissab-
te a la tarda al Pla de la Ca-

tedral –a partir de la prima-
vera–, on tots els aficionats
poden formar també la
seva rotllana.

Obra sardanista 
Violetes del Bosc
Plaça del Mar, s/n
(CN Barceloneta)
Tel. 93 232 33 49

Els dansaires de Les Violetes amb el nou vestuari de la colla.

Les Violetes del Bosc, la gran
campiona del món sardanista

Guanyadora de 37 campionats de

Catalunya de sardanes, les Violetes va

ser pionera a modernitzar el vestit

clàssic dels dansaires

La colla té la Creu
de Sant Jordi i
actua cada
dissabte al Pla de
la Catedral

El rodatge de
“Victòria”

J. M. ContelÀLB UM HI S TÒR IC

El rodatge de la pel·lícula Victòria a la plaça Palau, una
nit d’estiu de 1981.

El juliol de 1981, al Mercat de la Boqueria, es va començar
el rodatge de la pel·lícula Victòria, amb Helmut Berger, Xa-
vier Elorriaga i Norma Duval, dirigida per Antoni Ribas. La
pel·lícula pretenia reflectir la societat barcelonina durant
tres dies i tres nits del mes juny de 1917 plens d’espies, pa-
trons, obrers, pistolers, policies, militars, amors, desamors,
conflictes, etc. El resultat d’aquesta epopeia foren tres
pel·lícules: Victòria, la gran aventura d’un poble, La disbauxa
del 17 i El seny i la rauxa, fruit d’una superproducció, una de
les primeres que es feien a Catalunya després del franquis-
me, amb 700 actors i més de deu mesos de rodatge. Una
filmació en la qual es van utilitzar com a escenari diferents
llocs de Ciutat Vella, començant per l’oficina de producció
instal·lada al carrer Marquès d’Argentera, davant de l’esta-
ció de França, des d’on es va coordinar tot, la platja de la
Barceloneta, la Rambla, el Liceu, La Paloma, les places de la
Catedral i de la Mercè, així com diferents carrers dels barris
de Ribera i Gòtic i el carrer Carders, on es va presentar Hel-
mut Berger a la premsa. Un altre dels llocs fou la plaça Pa-
lau on, per poder filmar una de les seqüències del film, es
van aprofitar les vies  per on havia circulat el darrer tram-
via el 19 de març de 1971, per situar-hi, deu anys després,
dos tramvies de l’antiga xarxa, pintats de groc i que eren
moguts per homes que els empenyien. 
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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Més investigació biomèdica 
Aquest mes de febrer comença a funcionar el nou
Centre d’Investigació en Epidemiologia Ambiental,
que està situat al Parc de Recerca Biomèdica, entre la
Barceloneta i la Vila Olímpica. El nou centre estu-
diarà les relacions entre la salut i la qualitat del medi
ambient. El nou centre té la participació de la Gene-
ralitat i l’Ajuntament i compta amb un pressupost de
5,2 milions d’euros fins al 2009.

Millores al carrer Reina Amàlia
Fins al pròxim 28 de febrer es faran obres de renova-
ció del paviment al carrer Reina Amàlia, vora la plaça
de Folch i Torres i els jardins de Sant Pau. A conse-
qüència d’aquestes feines (que van començar el pas-
sat 10 de gener), s’estan produint a la zona diversos
talls que afecten la circulació de vehicles. Més infor-
mació: www.bcn.es/ciutatvella

Acord Cívic per una ciutat neta
Mercabarna, el Casal d’Infants del Raval i l’ONG No-
ves tecnologies per a l’Àfrica han estat les últimes
empreses o entitats que han signat l’Acord Cívic per
una Barcelona neta i sostenible, que millora la neteja
i la gestió de residus de la ciutat. Amb aquest acord,
l’Ajuntament es compromet, entre altres coses, a in-
formar sobre les millores i els signants a contribuir a
la neteja de la ciutat.

Subvencions 2006
Fins al 22 de febrer hi ha temps per presentar tota la
documentació necessària per optar a una subvenció.
El pressupost 2006 preveu la concessió de subven-
cions a entitats i/o particulars que desenvolupen acti-
vitats a Barcelona. L’objectiu és subvencionar propos-
tes d’interès públic que tenen com a finalitat millorar
la cohesió social, promoure l’associacionisme i poten-
ciar serveis.

Daniel Venteo

El Districte de Ciutat Vella
i l’Associació d’Aparta-

ments Turístics de Barcelona
(APARTUR) –entitat que
aplega un miler d ’aparta-
ments turístics de la ciutat–
han acordat establir una línia
permanent de treball per llui-
tar contra la creixent aparició
d’allotjaments il·legals per a
turistes. La transformació
dels barris de Ciutat Vella en
l’últim quart de segle ha fet
del centre històric de Barcelo-
na un dels llocs més visitats
cada any per milions de turis-
tes. 
Segons les dades oficials del
Departament de Comerç,
Consum i Turisme de la Ge-
neralitat, quan l’estiu passat
va entrar en funcionament el
nou Pla d’usos de Ciutat Vella
hi havia 831 apartaments tu-
rístics legals al districte. La
realitat, però, és que els pisos
que funcionen com a aparta-
ments per a turistes, sense
cap tipus de llicència d’activi-
tat, són molts més i proba-
blement la xifra arribi fins a
pràcticament el doble. 
La seva contractació es fa
majoritàriament per Inter-
net, gestió que pràcticament

no deixa rastre, i es realitza
des dels mateixos països d’o-
rigen dels turistes, els quals
fonamentalment són la Gran
Bretanya, Alemanya, França i
Itàlia. Molts també s’anun-
cien directament als balcons
dels edificis, fet que suposa

una infracció, segons les or-
denances municipals del pai-
satge urbà.
La majoria de pisos habilitats
com a apartaments turístics
per dies no reuneixen cap ti-
pus de condicions per a
aquest ús. Els últims mesos,
a més, l’existència d’aquests
apartaments il·legals ha pro-
vocat fins a una quarantena

de denúncies per part de
veïns que en patien les
molèsties.
Per garantir una oferta legal i
de qualitat d’apartaments tu-
rístics als barris de Ciutat Ve-
lla, el Districte està impul-
sant una campanya de
detecció d’apartaments turís-
tics il·legals, als quals s’en-
viarà la corresponent ordre
de cessament d’activitat. Si
no l’acaten, s’hauran d’en-
frontar a multes que van dels
300 als 900 euros i podran
arribar a ser precintats per
l’Ajuntament. També, en el
cas de continuar l’activitat,
seran denunciats per la via
fiscal.
Amb la nova normativa sobre
apartaments turístics s’espe-
ra regular i millorar la quali-
tat d’aquest servei. Per conti-
nuar la seva activitat hauran
de reconvertir les actuals
llicències d ’habitatge en
llicències de residència.

Campanya per controlar 
els pisos il·legals per a turistes

L’èxit turístic de
Ciutat Vella ha fet
aflorar nombrosos
apartaments turís-
tics il·legals

Santa Eulàlia omple de festa els carrers més antics de Barcelona 
G. M.

Les festes de Santa Eulàlia
–considerades com la Fes-

ta Major d’hivern de Barcelo-
na– comencen divendres 10,
amb el pregó, i acaben dilluns
13, amb l’entrega dels premis
Ciutat de Barcelona. Tot i
així, des del dia 4 ja han co-
mençat a celebrar-se actes
com la inauguració d’una ex-
posició de gegants centenaris
vinguts de tot Catalunya que
es pot veure al Palau de la
Virreina. 

El caràcter d’aquestes festes
és més aviat recollit, i bona
part de les seves activitats se
centren al cor de Ciutat Ve-
lla. S’hi destaca el protago-
nisme dels infants: d ’una
banda, amb un gran nombre
d’espectacles programats per
a ells, però sobretot, perquè
molts dels concerts i altres
activitats aniran a càrrec
d’escoles de música i entitats
de caràcter infantil i juvenil.
A més de tot això, l’Ajunta-
ment celebra una jornada de

portes obertes el dissabte
11, i molts museus fan el
mateix diumenge 12. El pro-
grama es completa amb una
fira d’artesania, cercaviles de
gegants, ballades de sarda-
nes, tallers, narracions de
llegendes barcelonines... i
fins a un centenar de pro-
postes diferents.  El  més
pràctic és recollir el progra-
ma a l’oficina d’informació
del Palau de la Virreina, o
consultar-lo al web de la fes-
ta, www.bcn.es/santaeulalia.La baixada de Santa Eulàlia, punt habitual de les cercaviles de la festa.

El Districte i

l’Associació

d’Apartaments

Turístics de

Barcelona-APARTUR

col·laboren per

combatre els apar-

taments turístics

il·legals

Es vol millorar l’atenció als turistes i reduir molèsties als veïns.
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Documenta és una llibreria especialitzada
en humanitats i literatura que va néixer

l’any 1975, quan començaven a respirar-se els
primers aires de canvi polític. La iniciativa va
néixer de dos amics, Josep Cots i Ramon Pla-
nes. Documenta organitza un premi literari
des de fa vint-i-cinc anys amb la finalitat de
promocionar els escriptors joves, i va ser una
llibreria pionera a Catalunya en aquest sentit.
Tot i ser una llibreria relativament jove, està
instal·lada en un local amb molta història.

Allà tenia la seu la coneguda revista satírica
Cu-Cut. L’any 1905, la redacció del Cu-Cut, va
ser assaltada per un grup de militars que van
destruir el local en represàlia per un acudit so-
bre l’exèrcit que aparegué a la revista. Al ma-
teix local hi hagué també la seu de la revista
Patufet, de caire conservador, però que tingué
un paper clau en la difusió del català.

Llibreria Documenta
C/Cardenal Casañas, 4

E L  T A U L E L L

Una llibreria actual en un local històric

Documenta va néixer el 1975.

Joan Anton Font

E N T I T A T S

Beatriu Sanchís

Através de la Biblioteca
de Sant Pau-Santa Creu

es pot tenir accés a la cultu-
ra, la informació i el conei-
xement.
És un punt d’informació que
atén les  consultes sobre
qualsevol qüestió d’interès
per a l’usuari en la recerca
d’informació local i general.
Dóna suport a la formació al
llarg de la vida i facilita ma-
terials per a la formació con-
tinuada. Es tracta d’un espai
cultural, de trobada i d’inter-
canvi. La biblioteca treballa
en xarxa amb la resta de bi-

blioteques públiques i col·la-
bora amb altres equipa-
ments del barri, del districte
i de la ciutat. Sant Pau-Santa
Creu ofereix més de cent tí-
tols de revistes i diaris en di-
ferents idiomes; una selecció
variada de música i cinema
de diferents estils, un espai
multimèdia amb diferents
recursos informàtics i accés
a Internet. També s’hi pot
trobar un fons documental
sobre el barri del Raval i la
seva història, així com un
fons sobre diversitat cultural
que inclou llibres, revistes,
diaris, música i cinema en

diverses llengües i sobre di-
ferents cultures que s’amplia
constanment. S'hi destaca
en particular la secció dedi-
cada al món àrab i al sub-

continent indi. De fet, el
proper 21 de febrer tindrà
lloc a la biblioteca la inaugu-
ració d’un fons sobre llibres
infantils en llengua urdú
(del  Pakistan).  E l  centre
també té  ser veis  com el
préstec a domicili per a gent
gran, conferències, tertúlies,
exposicions i  tal lers.  Cal
destacar els cinc clubs de
lectura de la  bibl ioteca
adreçats a joves i adults. Dos
clubs al mateix centre, tres
més que es desenvolupen als
casals d’avis de Trueta i Ta-
rradelles i el de l’Escola d’A-
dults Francesc Layret. Tal i
com afirma la directora del
centre, Imma Solé “Una bi-
blioteca on tothom té cabu-
da i pot trobar allò que li pot
interesar. Un centre on es
respira  un ambient viu i
compartit per persones de
diferents orígens, un micro-
cosmos”.

Més informació
Biblioteca Sant Pau-Santa
Creu. c/ Carme, 47
b.barcelona.spc@diba.es

La biblioteca disposa
de cinc clubs de
lectura literària per a
joves i adults

La biblioteca és un centre obert a tothom,

viu i dinàmic, que permet compartir recursos

i gaudir de serveis per accedir a la cultura

Imatge de la Biblioteca de Sant Pau-Santa Creu.

La Biblioteca de Sant Pau-Santa
Creu, espai obert als ciutadans

S E R V E I  P Ú B L I C

Jaume Novell

Des de mitjan febrer i al llarg del mes de març tindran lloc
la major part de les jornades de portes obertes. Els centres
mateixos donen a conèixer les dates dels dies de portes
obertes o bé la modalitat informativa que han triat. Quan
es vol visitar més d’un centre, és útil disposar de la informa-
ció global del districte. Els districtes editen díptics informa-
tius que s’envien al domicili dels possibles usuaris, però a
més les OAC (Oficina d’Atenció al Ciutadà) i l'Oficina d’In-
formació Escolar també disposen d’aquesta informació.
L’inici de l’escolaritat o bé el canvi de centre pot resultar
per a algunes famílies motiu d’incertesa o preocupació que,
generalment, és degut al poc coneixement de la normativa
que regula el procés de preinscripció  i, en alguns casos, al
fet que en determinades escoles la demanda supera  l’ofer-
ta de places. Quan es dóna aquesta circumstància, no totes
les famílies poden accedir a la plaça escolar triada en pri-
mer lloc. S’han d’aplicar un barems que atorguen una pun-
tuació a cada sol·licitant. Cal, doncs, informar-se bé i amb
el temps suficient de tots els aspectes relacionats amb el
funcionament dels centres i també de la normativa  que re-
gula el procés de preinscripció. 
És per aquesta raó que els responsables dels centres do-
cents fan, uns mesos abans de l’inici del període de preins-
cripció, un esforç informatiu per tal de donar a conèixer a
les famílies tota la informació necessària. La transmissió
d’aquesta informació es pot fer per mitjà d’entrevistes indi-
vidualitzades, de reunions col·lectives o bé a través de les
jornades de portes obertes. Aquesta última modalitat és la
més freqüent, combina la visita  lliure o guiada al centre
amb una sessió informativa. 

Oficina d’Informació Escolar
c/Bruc, 90, baixos. Tel. 93 467 73 50 
De dilluns a dijous de 9 a 17 h i divendres de 9 a 14 h.

Comencen les jornades de portes
obertes als centres educatius
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P O L I E S P O R T I U

Pere S.Paredes

Pocs equips de futbol catalans,
barcelonins i de Ciutat Vella

veuen amb tanta alegria com s’arri-
ben a complir els 75 anys de vida din-
tre de l’esport rei. El FC Barceloneta
ho va aconseguir el passat 21 de juliol
de 2005.
Francesc Ferrer, actual president d’a-
questa institució de la Barceloneta,
explica que “som un club molt fami-
liar i com a tal hem tingut alguns alts
i baixos, que per sort s’han superat.
Ara podem celebrar feliçment el nos-
tre 75è aniversari durant aquesta
temporada 2005-06. Damunt de no-
saltres hi ha molt futbol, molts anys
de participació, de competició i d’en-
sement dels més petits”.
Ferrer indica que “un dels meus som-
nis i il·lusions és ensenyar amb els
mitjans i les persones escaients tots
els secrets del futbol. No tanquem la

porta a ningú; aquí no hi ha fronte-
res, ni culturals, ni de raça. Pot venir
a jugar amb nosaltres qui vulgui”. L’al-
tre somni del president és “tenir un
camp de gespa artificial”.
El FC Barceloneta està format per
uns 170 nois i noies de totes les
edats, repartits entre els més petits
de l’escola de futbol i primer equip
professional. Entre tots aquests com-
ponents del FC Barceloneta, “desta-
quem actualment tres noies que es-
tan entrenant i jugant amb els més
petits. Ens fem eco de la feina que

fan des de la Generalitat i l’Ajunta-
ment per potenciar l’esport femení,
però ja teníem a la ment engegar un
equip femení al nostre club”.

Els actes culturals i esportius que es-
tan realitzant i que es faran durant la
temporada 2005-06 es basen en
col·loquis i xerrades amb el futbol
com a tema central: la presentació del
llibre de la història del club el dia del
llibre d’aquest any, un homenatge als
socis més antics i als expresidents, i
un partit contra un equip centenari
del districte de Gràcia: l’Europa.

FC Barceloneta 
C/ Doctor Aiguadé, s/n, baixos
Telèfon 615 975 385
(Francesc Ferrer)

El FC Barceloneta és
un club que fomenta
l’esport femení des de la
seva escola infantil

El club compta amb 170 nois i noies de totes les edats.

FC Barceloneta, un club familiar
que celebra el seu 75è aniversari 

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 Sanitat i Salut Pública 

Aquest apartat del web bcn.es us per-
metrà consultar informació, com ara
els telèfons i les adreces dels equipa-
ments sanitaris que hi ha a la ciutat.
Alhora, el web de Sanitat i Salut
Pública té un apartat d'actualitat en
què es recullen les notícies més desta-
cades d'aquest àmbit a la ciutat, i
també un espai d'agenda recomanada.
www.bcn.es/sanitat

Web del civisme

Aquí trobareu tota la informació sobre
diversos temes d'actualitat relacionats
amb el civisme a la ciutat, com ara la
Comissió Cívica i el Pla per a la promo-
ció del civisme. També podreu gaudir
d’una sèrie de jocs per posar a prova
els reflexos i l'habilitat amb l'ordina-
dor, i consultar diversos apartats sobre
la convivència a la ciutat. 
www.bcn.es/civisme

w

“Sempre hi serem”. Amb

aquest eslògan engega el

FC Barceloneta els variats

actes culturals i esportius

commemoratius del seu

75 Aniversari

per MANEL



Què has volgut explicar en
aquest relat?
Quan em vaig proposar de fer el re-
lat, vaig pensar que havia d’explicar
l’experiència d’algú que arriba, i la
millor manera era relacionar els pe-
tons amb diverses parts de la cara,
com el nas, la llengua, els llavis, les
galtes, perquè les paraules et portes-
sin per aquest carrer que passa per
darrere de casa meva.
Has relacionat, doncs, el rostre
amb les diverses parts del car-
rer?
És un carrer especial pel nom i, en el
relat, són les paraules relacionades
amb els petons que t’hi van portant.
Però la teva història acaba amb
una espècie de frustració.
És clar, perquè aquest és un espai que
és un cul-de-sac. Des del balcó de
casa meva no veig el fons del carrer,
però sento els comentaris de la gent.
Què hi diu la gent que sents pas-
sejar per aquest indret?
L a gent r iu,  es  munta les  seves
històries i els agrada passar. Des-
prés, al cap d’una estona, sents que

hi tornen. Mentre anava escrivint
anava traient el cap pel balcó. En
aquesta història em vaig inspirar en
el Doctor Pasavento, d’Enrique Vila-
Matas, que de cop i volta, amb les
paraules, et porta tant a Nàpols com
a París. Vaig pensar que si era capaç
de fer això estaria molt bé. Si més
no, intentar-ho.
En Vila-Matas va ser precisa-
ment membre del jurat del Pre-
mi Històries de Barcelona.
Sí, quan el vaig veure em va impres-
sionar i me’n volia anar. Vaig dir
“això és de veritat!” [riu]
Quines referències històriques
trobem a El carrer dels petons?
Abans d’escriure’l vaig documentar-
me i vaig llegir que hi havia històries
que deien que el seu nom es devia al
fet que era el lloc on les mares feien
els darrers petons als condemnats
que penjaven al Pla de Palau. Però
també vaig llegir que això no era del
tot cert, i que no se sabia molt bé l’o-
rigen del nom, però que en tot cas
era un lloc on hi havia molts palaus
de nobles. Per aquest motiu vaig in-
cloure alguna referència al palau del
cònsol d’Holanda, per exemple. 
El concurs d’Històries de Barce-
lona estava dins les activitats de
l’Any del Llibre i la Lectura. Per

què cal que hi hagi activitats li-
teràries?
És més fàcil mirar la televisió que lle-
gir un llibre. Requereix menys esforç.
Crec que certàmens literaris com
aquest en què es participa a través
d’Internet trenquen les barreres en-
tre l’alta cultura i la cultura del carrer.
Cadascú ha pogut explicar la seva
història sense gaires manies.

Amb aquest aparent esforç més
gran, què t’aporta un llibre?
A vegades pot costar obrir un llibre,
però quan ets a dins et sents molt a
gust, perquè és com una experiència
màgica, ja que en aquells moments
sents les paraules dins teu, com fluei-
xen sense intervenció de ningú més.
Citant una pel·lícula recent,
quin creus que és el secret de les
paraules?
Les pots fer servir moltes vegades i
cada cop tenen un significat diferent,

tot i el que pugui dir el diccionari.
Cada vegada les pots dir i fer servir
per una cosa nova. Poden significar
coses diferents, en el fons.
Quina és la dificultat d’escriure
un relat breu?
A primer cop d'ull, no sembla compli-
cat, però després quan has de muntar
l’arquitectura és més complex. Una
novel·la pot amagar, a grans trets, les
errades. En un relat, es veuen a ull
nu. Si deixes un fil que penja, segur
que el veuràs.
A banda d’’enamorar-te’ del car-
rer dels Petons, quin és el lloc
amb més encant de Ciutat Vella?
Tot el barri de Sant Pere té un en-
cant de barri com els d’abans. Hi ha
molta barreja de la gent del barri
amb immigrants i el barri no ha per-
dut l’essència. Et pots trobar una
senyora amb mocador i túnica al
costat d’una senyora que va amb el
cabàs de tota la vida. Parlant d’un
indret concret, per exemple, m’agra-
da la  plaça de Sant Pere de les
Puel·les perquè conserva l’essència
de la Barcelona antiga. 

Podeu llegir
El carrer dels petons a:
http://www.transversalweb.com/
historiesbcn/relats/105.html
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E N T R E V I S T A Míriam Basagaña i Farrés, documentalista i veïna del carrer Comerç

Nascuda a Sant Quirze de Besora, se sent molt a gust al carrer Comerç.

És guanyadora, amb El carrer dels petons, del

premi popular del Concurs literari Històries

de Barcelona, organitzat per BdeBarna i

Transversal Web

“El secret de les paraules
és que, cada cop que

les uses, agafen un
significat diferent”

“Internet trenca 
la barrera entre l’alta 
cultura i la cultura 
de carrer”

Miquel
Pellicer


