
Fa segles, quan la ciutat de Barce-
lona encara estava emmurallada,
molts dels terrenys dels actuals
barris del Raval eren horts i els
seus habitants hortolans. A di-
ferència dels barris del Gòtic i el
Casc Antic, densament poblats al
llarg de tota la història, al Raval
els conreus encara eren un paisat-
ge habitual. Sant Pau del Camp
encara avui conserva en el seu
nom el record dels camps que en-
voltaven l’antic monestir. Ara, grà-
cies al programa d’Horts Urbans
que impulsa l’Ajuntament de Bar-
celona, els horts tornaran a ser un
dels trets distintius del barri. Una
antiga pista de petanca de Sant
Pau del Camp acollirà nou noves
parcel·les d’horts urbans.

Els horts i els hortolans
tornen a Sant Pau del Camp

Un pas endavant més per
millorar l’accessibilitat 

Una antiga pista de petanca s’ha convertit en hort urbà.

COMPLIMENT

El pla d’accessibilitat
del districte ja és
a punt de finalitzar 

PENDENT

El passatge de Sant
Benet i el carrer de
Santa Clara 

METRO

Els ascensors de
l’estació del Liceu
estaran a final d’any

Pàg. 3

Pàg. 5

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Josep Lamiel
President de l’Associació
de Comerciants dels carrers
Sant Pau i Junta de Comerç

“El carrer Sant Pau, a
la nit, és molt més
tranquil ara que fa
uns anys”

PLE DEL DISTRICTE Pàg. 4

Plenari
L’Ajuntament cedeix pisos i
locals municipals a entitats

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Barnatresc 
La Caminada de Nadal
organitzada per les entitats
excursionistes tanca
el calendari de 2005

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Subvencions
a entitats
El mes de gener s’inicia
el termini per sol·licitar-ne

E N T I TAT S Pàg. 6

La Barceloneta
prepara un pla per a
la gent gran
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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
Cos Nacional de Policia 091

SERVEIS URGENTS

Telèfon únic d’emergències 112
Urgències sanitàries 061
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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Del 22 de gener al 5 de març
Arrisca’t (taller de circ)
C. C. Contemporània de Barcelona-CCCB (Montalegre, 5)
Amb motiu de l’exposició L’art del risc. Circ contemporani
català. Per a nens i nenes de 6 a 12 anys. 

Dissabte 28 de gener
Auca
A les 17 h. Centre Cívic Pati Llimona (Regomir, 3)
Espectacle variat al voltant del calendari d’estiu.

Dimecres 8 de febrer
Jugant a Xèspir
A les 18 h. Bib. Pública Barceloneta-La Fraternitat 
(Comte de Santa Clara, 8)
A càrrec de Monti & Cia.

Divendres 10 de febrer
La Laia
A les 17.30 h. Plaça de Sant Just
Contes i tallers al voltant de les Festes de Santa Eulàlia.

Divendres 13 de gener
Curtmetratges d’animació
A les 20 h. Centre Cívic Pati Llimona (Regomir, 3)
Mostra de curts a càrrec de l’escola 9zeros.

Dijous 19 de gener i 9 de febrer
Cicle de cinema
De 19 a 21 h. Concert de Sant Agustí (Comerç. 36)
Clàssics de sèrie B, cinema d’autor i animació gore. Or-
ganitza: Col·lectiu GAC.

Dissabte 11 de febrer
La cuina del Bages
De 8 a 20.30 h. Mercat de La Boqueria (la Rambla, 89)
Dins del marc Barcelona, alimentació, cuina i gastronomia.

Dissabte 21 de gener
Ciutat vella, ciutat viva, 
ciutat de convivència
Tot el dia. Plaça Joan Corominas
Tallers i concerts. I a partir de les 20 h, “Sopa de sopes”,
tast de sopes de diferents països a càrrec de més de 60
restaurants de Ciutat Vella.

Dissabtes 7, 14 i 21 de gener
Diari d’un boig
A las 20:30 h. Almazen (Guifré, 9)
Monòleg en què un boig repassa la seva vida a partir de
un text de rabiosa actualitat. Director: Ernie Martin,
actor: Fermí Reixach.

Dissabtes 7, 14, 21 i 28 de gener
La cocina de los monólogos
A las 22:30 h. Almazen (Guifré, 9)
Albert Boira, Xavi Franquesa i Toni Cano, monologuis-
tes habituals d’Almazen.

Divendres 13, 20 i 27 de gener
Polvos mágicos (La venganza de Isaac)
A las 21 h. Almazen (Guifré, 9)
L’ humor i la màgia d’Isaac en un espectacle on les sor-
preses van acompanyades de rialles.

Dijous 19 de gener
No sabes cuánto esperamos de ti
A las 21.30 h. Centre Cívic Barceloneta (Conreria, 1-9)
Dansa-teatre de la companyia Steak Tartar.

2 de febrer
Cuentaconmigo
A les 21 h. Centre Cívic Pati Llimona (Regomir, 3)
Contes per a adults a càrrec de narradors i narradores que
han sorgit dels tallers de narració oral Cuentaconmigo.

Del 12 de gener al 4 de febrer
De pura calle/La Gàbia
Centre Cívic Pati Llimona (Regomir, 3)
Fotos d’Ivan Moreno, a la Sala Montserrat Roig; insta·la-
ció fotogràfica de Goiuri Garay a la Sala de les Ruïnes.

Fins al 15 de gener
El cançoner popular català
Museu d’Història de Catalunya (plaça Pau Vila, 3)
L’exposició abasta fins a l’any 1936, quan la guerra civil
espanyola va posar punt i final a l’empresa recol·lectora
de l’anomenada l’Obra del Cançoner Popular de Catalu-
nya, patrocinada per Rafael Patxot i Jubert.

Del 23 al 31 de gener
Després del tsunami
Convent de Sant Agustí (Comerç. 36)
Exposició itinerant per explicar la feina de les ONG’s a
a zona. Organitza: Save the Children.

www.bcn.es/publicacions

bcnrevistes@mail.bcn.es
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Pilar Fernández

D’acord amb el Pla d’ac-
cessibilitat municipal

aprovat el 1995, als carrers
de Ciutat Vella amb possibili-
tats de transformació s’han
eliminat barreres i, en gene-
ral, s’hi han fet totes les ac-
tuacions necessàries per mi-
llorar el trànsit de les
persones. La totalitat de les
actuacions previstes finalit-
zarà en pocs mesos.
Aquest mes comencen les
obres per transformar el
passatge de Sant Benet en
una via de plataforma única,
és a dir, amb la calçada al
mateix nivell que les voreres
a fi de donar prioritat al pas
dels vianants. La mateixa ac-

tuació es farà a partir de fe-
brer al carrer de Santa Clara,
de la Barceloneta, barri on, a
més, es renovaran tots els
guals.
El Raval ha estat el barri on
no fa gaire s’han acabat obres
d’aquestes característiques.
Al passatge de Sant Bernat,
s’hi han ampliat les voreres i
pavimentat la calçada al ma-
teix nivell de les voreres. S’hi
han col·locat guals a les en-
trades i pilones a les voreres
per evitar la invasió dels
vehicles. El carrer de Rame-
lleres també s’ha fet de plata-
forma única, a més de col·lo-
car reixes interceptores
d’aigua i una rampa d’entrada
per als cotxes feta amb llam-

bordins. Els carrers d’en Roig
i de les Tàpies també s’han
transformat en vies amb pla-
taforma única. 
La millora de l’accés a les es-
tacions de metro situades al
cor del districte també està
en vies de solució. El projecte
més avançat és el de l’estació
del Liceu, ja que fa mesos que
s’hi estan fent les obres, tant
per instal·lar ascensors com
per ampliar els vestíbuls de
les entrades de la banda del
teatre. Aquesta estació té
dues peculiaritats: d’una ban-
da, el vestíbul és al mateix ni-
vell que l’andana, la qual cosa
facilita les obres; de l’altra, no
hi ha connexió entre les an-
danes, fet que obliga a cons-

truir dos ascensors, un per a
cada sentit de circulació. 
És previst que les actuacions
específiques per millorar
l’accessibilitat estiguin aca-
bades abans del desembre.
També abans del desembre
estaran fetes les obres de
l’estació de les Drassanes
–l’entrada de la Rambla–,
que, com les del Liceu, té les
andanes i els vestíbuls al
mateix nivell i tampoc no hi
ha connexió entre tots dos
sentits de circulació.  Per
tant, també s’hi construiran

dos ascensors. Pel que fa a
l’estació de Jaume I, el pro-
jecte encara no està aprovat i
per tant no hi ha data de co-

mençament, però també és
previst instal·lar-hi dos as-
censors.
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Obres per instal·lar ascensors a l’estació de metro de Liceu (L3).

El Pla d’accessibilitat dels carrers

de Ciutat Vella està a punt

d’executar-se. Les actuacions per

millorar la mobilitat de les

persones s’estén també a les

estacions del metro

La calçada al
mateix nivell que
les voreres dóna
prioritat al pas 
dels vianants

Carrers i metro s’adapten a la
mobilitat de les persones 

C IU TA DA N S OPINE N

Antoni Salvador
Joier

Els ascensors per al
metro em semblen per-
fectes, perquè són ide-
als per a la gent gran
que va a comprar al
mercat amb el carro.
M’agradaria que poses-
sin més carrils bici.

Ramon Noguera
Administratiu

Tot el que sigui millo-
rar l’accessibilitat per a
les persones discapaci-
tades o fer els carrers
més amples sempre
serà positiu per a
tothom.

Diana Palau
Analista

Em sembla bé, perquè
és una millora per a la
ciutat. Normalment,
vaig amb moto, però la
idea de facilitar els
accessos al metro em
sembla molt positiva. 

Míriam Vidal
Monitora de lleure

Tot el que sigui aug-
mentar les facilitats
per als ciutadans em
sembla bé sempre i
quan es respecti el
patrimoni de la part
antiga de la ciutat. 

Francisca Gabaldà
Venedora mercat 

El tema de la accesibili-
dad me parece bien,
pero Ciutat Vella nece-
sita mucho más, empe-
zando por un aumento
de la seguridad. 

María Hartillo
Frutera

Me parece bien que se
hagan cosas como en el
mercado. Aquí hay
pasillos muy anchos,
los accesos tienen ram-
pas y hay ascensores en
los labavos, pero hay
que parar los robos. 

Q u è  l i  s e m b l e n  l e s  m i l l o r e s  e n  l ’ a c c e s s i b i l i t a t  a  C i u t a t  V e l l a ?
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P L E  D E L  D I S T R I C T E

P.F.

La cessió d’aquests im-
mobles a entitats sen-

se ànim de lucre és previs-
ta en el Pla d’Actuació del
Districte (PAD) de Ciutat
Vella. La prioritat és des-
tinar els edificis a habitat-
ges socials, per a dones i
homes amb risc d’exclusió
social i per a dones soles
amb fills. Tal com es va
informar en el Plenari del
mes de novembre, el Dis-
tricte ha cedit setze pisos
a entitats que treballen en
aquest àmbit. També s’ha
realitzat la cessió de dotze
locals a altres entitats. 
Els portaveus de CiU i del

PP van mostrar  e l  seu
acord amb aquesta mesu-
ra del govern municipal,
for mat  per  P SC,  ERC i
IC-Verds igual que amb el
Pla d’acollida i integració
de la població immigrada.
En aquest Pla, que s’ins-
criu dins el Pla d'immigra-
ció que va elaborar l'Ajun-
tament de Barcelona el
desembre de  2002,  es
plantejaran accions con-
cretes que responguin a la
situació específica dels
nouvinguts dels barris de
Ciutat Vella. El seu desen-
volupament és possible
ara gràcies a uns fons ex-
traordinar is  de l ’Estat .

Com que no es vol que si-
gui un projecte sectorial, es
farà d’acord amb entitats
del districte, és a dir, que
s’elaborarà d'acord amb un
procés participatiu. 
També es va aprovar ini-
cialment per unanimitat
la modificació del Pla Es-
pecial de Reforma Inte-
rior (PERI) del Raval al ca-
r rer  de  Reina Amàl ia ,
31-33, i del Pla General
Metropol ità  (PGM) als
entorns de l’església del
Pi. Es tracta d’ajustar la
qualificació urbanística
als usos actuals, que en el
cas dels entorns de l’esglé-
sia del Pi, concretament
de la  plaça de Freder ic
Marés, serà d’espai lliure i
no d’equipament com fins
ara. Pel que fa a la requali-
ficació del PERI del Raval,
el planejament afecta el

car rer  Aurora ,  24,  que
passa a ser zona d’equipa-
ments; el carrer d’Amàlia,
31-33, que deixa de ser
d’equipaments per con-
vertir-se en sòl destinat a
espai lliure, i l’illa forma-
da pels carrers de Sant Pa-
cià i Sant Martí, que es
destinarà a habitatge.

La plaça Frederic Marés serà requalificada.

L’Ajuntament cedeix pisos i
locals municipals a entitats

L’Ajuntament ha cedit pisos, locals i

edificis municipals a entitats del

districte per ajudar-les a desenvolupar

els seus projectes socials

S’elaborarà  un
Pla d’acollida i
integració de la
població
immigrada

El carrer Caputxes
J. M. ContelA LB UM HI S TÒR IC

El carrer Caputxes al barri de Ribera l’any 1952.

Al barri de Ribera es va formar, al voltant de l’antiga
església de Santa Maria de les Arenes, un nucli de po-
blació anomenat Vilanova del Mar, on es van instal·lar
diferents sectors del comerç impulsats per l’expansió
econòmica que Catalunya, en temps de Jaume I, va ex-
perimentar amb el contacte amb els països de la Medi-
terrània. Un comerç que va donar nom als diferents
carrers de la zona, com el de Caputxes, un carreró que
hi ha entre els carrers d’Abaixadors i el de Canvis Vells
i que antigament duia el nom de Caputxers, que eren
les persones que elaboraven o venien caputxes. Amb el
pas del temps es va canviar el nom pel de Caputxes,
que era la peça de roba que es fabricava i es venia als
tallers i les botigues d’aquesta via. La caputxa era una
peça que servia per abrigar el cap, l’espatlla i l’esquena
fins prop de la cintura durant l’hivern i que era utilit-
zada  tant per nobles com per plebeus, bé que amb di-
ferent qualitat de roba.    
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
Primera pedra de l’Escola d’Adults
Es troba al solar del carrer Balboa, número 11. Aco-
llirà les noves instal·lacions de l’Escola d’Adults de la
Barceloneta, un centre de serveis socials que inte-
grarà la feina de les diferents entitats socials que tre-
ballen al barri. L’alcalde va posar el 14 de desembre la
primera pedra de l’equipament, el qual tindrà una
alçada de quatre pisos més un àtic. S’espera que les
obres acabin el primer trimestre del 2007.

Apartaments turístics sota control
El Districte de Ciutat Vella i l’Associació d’Aparta-
ments Turístics de Barcelona-APARTUR han acordat
unir esforços per tal de garantir la correcta convivèn-
cia entre els apartaments turístics i el veïnat. Volen
evitar el desenvolupament d’aquesta activitat en ins-
tal·lacions no autoritzades i que no ofereixen els ni-
vells mínims de serveis que requereix el sector
turístic. 

Pla d’Immigració de Ciutat Vella
En el marc del Pla d’Immigració elaborat el 2002 per
a tota la ciutat, el Districte de Ciutat Vella ha iniciat
un estudi de la realitat al districte que inclou reu-
nions amb col·lectius, jornades de treball, anàlisi de
dades sociodemogràfiques... L’objectiu és enllestir un
document que defineixi accions concretes que co-
mençaran a executar-se al març. Es poden enviar
suggeriments a través del web del districte
(www.bcn.es/ciutatvella). 

Internet gratuït a Santa Caterina
El mercat de Santa Caterina és el primer on s’ha im-
plementat el programa de noves tecnologies. Una de
les novetats és que els comerciants donen als clients
un tiquet per connectar-se a Internet sense fils du-
rant mitja hora (dins el recinte). A més, es poden
veure les novetats comercials en una pantalla gegant
i fer la compra a través del web www.mercatsantaca-
terina.net. 

Daniel Venteo

L’espai fins ara ocupat per
unes pistes de petanca

–els usuaris de les quals han
decidit traslladar-se a la plaça
de Folch i Torres– ha permès
la creació d’un nou hort urbà
al bell mig del centre històric.
Està situat a tocar de Sant
Pau del Camp. Quatre anti-
gues pistes de petanca s’han
reconvertit en nou parcel·les
aptes per al conreu, cadascu-
na d’uns 30 metres quadrats.
Tenen la possibilitat d’acce-
dir-hi totes aquelles persones
més grans de 65 anys, jubila-
des i residents a Ciutat Vella.
Les persones interessades po-
den adreçar-se a l’Oficina d’A-
tenció del Ciutadà, tant a la
plaça de Sant Miquel com al
carrer Ramelleres, per ins-
criure’s per participar en el
sorteig públic d’adjudicació.
Entre els documents que cal
aportar, hi ha el certificat de

convivència, donat que en el
sorteig no poden participar
aquells que conviuen amb
una persona a la qual ja li ha
estat adjudicada una parcel·la.
Els horts urbans són el resul-
tat d’una iniciativa pionera
que apropa la ciutadania a la
preocupació pel medi am-

bient, i alhora és un recurs
educatiu per als centres d’en-
senyament. 
D’ençà de la posada en marxa
del primer hort urbà de la ciu-
tat l’any 1985, l’Hort de l’Avi,
al barri del Coll (Gràcia), són
molts els espais que han estat
condicionats per a aquest ús.

L’èxit de la iniciativa ha espe-
ronat la creació de nous horts
urbans a tota la ciutat, com
també en moltes altres pobla-
cions catalanes. Actualment,
a Barcelona ja hi ha sis horts
urbans públics: Masia Can So-
ler (Horta-Guinardó), Masia
Can Mestres (Sants-Mont-
juïc), Parc de la Trinitat (Sant
Andreu), Hort de l’Avi i l’Hort
de Turull (Gràcia) i Masia de
Can Cadena (Sant Martí), als
quals caldrà afegir el nou de
Ciutat Vella.
Any rere any són moltes les
persones que volen dedicar
part del seu temps lliure a
conrear vegetals de tota
mena en un hortet. Quan
arriba la primavera i el bon
temps, els horts urbans de la
ciutat es converteixen en un
recurs pedagògic per als esco-
lars. D’aquesta manera, els
infants i  els joves poden
apropar-se a l’agricultura de
manera lúdica. Les verdures
obtingudes en els horts ur-
bans no poden ser venudes i
tampoc s’hi pot fer servir cap
tipus de pesticides.

Es crea un nou hort urbà als 
jardins de Sant Pau del Camp

Els horts urbans
permeten conrear
un espai sense
haver de sortir 
de la ciutat

Santa Caterina es revitalitza amb nous comerços
N.M.

El barri de Santa Caterina
ha estrenat aquest Nadal

una petita illa comercial si-
tuada al costat del mercat. Es
tracta d’onze locals que ocu-
pen les plantes baixes dels
edificis del Patronat Munici-
pal de l’Habitatge situats a la
prolongació de l ’avinguda
Francesc Cambó i al carrer
Arc de Sant Cristòfol. Hi ha
des d’una botiga de discos a
un bar-xarcuteria, una bouti-
que de moda, una òptica, un

despatx d’arquitectes, una
escola de formació professio-
nal i botigues de parament
de la llar, electrodomèstics i
material esportiu.
Marie France, propietària de
la botiga de moda MEPA’S,
va decidir llogar el local per-
què “s’ha de fer una aposta
comercial pels centres histò-
rics”. Els botiguers també es-
peren que la propera obertu-
ra de l’avinguda Cambó al
Born a través del passeig de
la Figuera faci augmentar el

flux de clients. La proximitat
de la catedral també atrau els
turistes. “Aquí entren sobre-
tot per comprar la samarreta
del Barça”, explica Hugo, en-
carregat de la botiga esporti-
va Base Benito Esports.
Els locals van ser adjudicats,
amb criteris de diversificació
de l ’ofer ta comercial ,  per
l’empresa pública Foment de
Ciutat Vella, SA, la qual ha
signat amb els comerciants
un contracte d’arrendament
amb opció de compra. Una de les noves botigues de l’avinguda Cambó.

L’Institut Municipal de Parcs i Jardins crea

un nou hort urbà a Sant Pau del Camp. Hi

poden optar els jubilats de més de 65 anys

L’hort es destinarà a persones jubilades del districte.
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L’any 1905 va obrir Loteria Valdés, una
administració de loteria que ha esdevin-

gut tot un símbol de la ciutat i que avui és
l’administració de loteria més antiga d’Es-
panya. Es troba en un lloc tan privilegiat
com és la Rambla i en el transcurs del seus
cent anys d’història ha venut molts somnis i,
el que és més important, ha repartit molta
sort. Ha venut la grossa de Nadal en set oca-
sions, a més de diversos primers premis del
sorteig de Reis i altres de menors. Miquel

Valdés, que va ser jugador del FC. Barcelona
entre 1899 i 1902, la va fundar. Ara hi tro-
bem en Jordi García Valdés, que forma part
de la tercera generació. La imatge de l’admi-
nistració s’ha modernitzat, però es manté
l’esperit de sempre. El pas dels anys ha acon-
seguit engrandir el mite i davant de la fines-
treta un creu notar les il·lusions de la gent
que hi ha passat en el transcurs d'aquests
cent anys. 
Loteria Valdés / La Rambla, 88-94

E L  T A U L E L L

Cent anys d’un establiment lligat a la bona sort

Valdés ha venut set vegades la grossa.

Joan Anton Font

E N T I T A T S

Dolors Roset

La majoria són dones –la
meitat de les quals dispo-

sa de menys de 450 euros per
passar el mes– i molts viuen
en habitatges molt petits i
sense ascensor. Aquests són
factors, juntament amb la
soledat i  la poca ajuda que
tenen, que se superposen i
donen lloc a processos d’ex-
clusió social de la gent gran.
El col·lectiu és molt vulnera-
ble i necessita una atenció
especial per poder integrar-
se a la vida del barri i, en úl-
tima instància, per tenir una
vellesa digna.
A fi de millorar la qualitat de
vida d ’aquestes persones,
s’està elaborant el Pla Integral

per a la Gent Gran de la Bar-
celoneta, en el qual participen
l’Ajuntament , entitats del ba-
rri, col·lectius de professio-

nals i veïns del barri. Com a
iniciativa conjunta i de gran
abast encara està en fase d’e-
laboració, però s’han antici-
pat algunes de les accions re-
lacionades amb la companyia
a les persones soles, les perso-
nes grans que han d’ocupar-se
d’altres persones grans –el
cònjuge, en la majoria dels ca-

sos– i les reparacions en els
habitatges.
Una de les entitats més vin-
culades a aquest projecte és
l’Associació Barcelona Aler-
ta, que considera que el pla
ha de promoure la solidari-
tat entre la mateixa gent
gran i que, d’aquestes perso-
nes,  les que ja participen
d’una manera o altra en la
vida de la comunitat poden
actuar d’elements dinamit-
zadors del Pla Integral per a
la Gent Gran. Ara s’està en
les fases inicials del procés,
en les quals s’estudien les
necessitats d’aquesta pobla-
ció i es proposen solucions
per pal·liar-les. Aviat s’obrirà
un procés participatiu per
poder recollir les opinions i
apor tacions dels veïns,
abans de tancar la fase d’es-
tudi i elaboració del pla per
passar a l’execució.

La soledat i el precari
estat dels pisos són
els dos problemes
més punyents

El barri, que compta amb un elevat envelli-

ment de la població, disposarà d’un pla

pensat especialment per a aquest col·lectiu

Jornada de treball per a l’elaboració del Pla Integral per a la Gent Gran de la Barceloneta.

La gent gran de la Barceloneta
tindrà un pla integral específic

S E R V E I  P Ú B L I C

Redacció

A final de gener començarà el termini per demanar
subvencions a l’Ajuntament de Barcelona. Tan bon
punt s’engegui el procés, s’hi anunciarà el tema con-
venientment. A partir de llavors, hi haurà un mes de
temps per presentar els papers (explicació del pro-
jecte per al qual es demana subvenció, fotocòpies de
DNI, dades bancàries…). 
Des de l’any passat, els diferents departaments mu-
nicipals que atorguen subvencions han unificat el
procediment al voltant d’unes bases conjuntes. De
tota manera, els requisits legals continuen essent
exigents, i per això caldrà prestar molta atenció a la
documentació requerida per tal de no oblidar cap
paper. El millor és començar consultant el web de
l’Ajuntament, on es poden descarregar tots els for-
mularis que caldrà omplir. En aquests mateixos do-
cuments ja s’especifica la documentació que cal pre-
sentar, la qual variarà segons el tema del projecte. 
Convé recordar que les subvencions no s’adrecen úni-
cament a entitats, sinó també a grups de fet que acre-
ditin la seva existència i un projecte prou fonamen-
tat. Per tal de facilitar el tràmit i resoldre dubtes,
l’Ajuntament posa a disposició de tothom equips d’a-
tenció específics a tots els districtes i serveis munici-
pals implicats. A la mateixa documentació que es des-
carrega d’Internet, ja s’hi especifica on cal dirigir-se. 
Convé resoldre tots els dubtes aviat i no deixar la
presentació dels papers per als últims dies, ja que
se solen formar cues importants que es podrien
evitar amb una mica de previsió. Com a criteri ge-
neral, l’Ajuntament de Barcelona atorga subven-
cions per tal de promoure l’associacionisme i la co-
hesió social a la ciutat. 

Els formularis especifiquen els papers que s’han de presentar.

Atenció: s’acosta el
moment de les subvencions
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P O L I E S P O R T I U

Pere S.Paredes

E l passat 18 de desembre, els
carrers de Ciutat Vella van ser

la seu de l’última de les cites del ca-
lendari Barnatresc 2005. Són cami-
nades urbanes pels diferents car-
rers dels districtes de Barcelona (en
aquest cas Ciutat Vella) concebudes
per descobrir la ciutat, el districte i
per fer salut.
El recorregut d’aquesta Caminada de
Nadal, organitzada directament per
l’Associació d’Entitats Excursionistes
del Barcelonès (AEEB), va tenir el co-
mençament i el final al passeig Lluís
Companys (a l’alçada de l’Arc de
Triomf), i va recórrer molts llocs em-
blemàtics d’aquest districte, com les
places Catalunya i dels Àngels, el car-
rer de l’Hospital, la Rambla, el carrer
Petritxol o la plaça Sant Jaume. En
aquesta edició, el recorregut no va ser

gaire llarg, d'uns 6.000 metres, però
hi ha caminades que poden superar
els 15 quilòmetres.
Totes les caminades, i també aquesta
de Nadal que conclou la temporada
del 2005, estan obertes a tothom, no
tenen caràcter competitiu i no reque-
reixen cap mena d’inscripció prèvia.
Els recorreguts estan degudament
senyalitzats i s’ofereix als participants
suport logístic i humà.
Aquestes caminades urbanes estan
unides per la lletra “C” amb què  co-
mencen tres paraules: Caminar, Ci-

visme i Cultura: caminar, com a acti-
vitat física esportiva amb beneficis
per a la salut; civisme, per promoure
el respecte a l'àmbit urbà i, finalment,

cultura, per conèixer la ciutat en ge-
neral, la seva historia, arquitectura i
urbanisme.
Aquestes caminades, que es fan a
tot l’àmbit de Barcelona, estan im-
pulsades per l’Associació d’Entitats
Excursionistes del Barcelonès
(AEEB) i compten amb el suport de
la Direcció d’Esports de l’Ajunta-
ment de Barcelona.
Totes les caminades Barnatresc ofe-
reixen la possibilitat d’obtenir un re-
cord, un pin. Per optar-hi, s’ha d’acre-
ditar la participació a un mínim de
quatre caminades que formen part
del Barnatresc 2005.

Les caminades es
fan sota l’ombra de tres
“C”: caminar, civisme i
cultura

La caminada va sortir de l’Art de Triomf.

La III edició de la Caminada de
Nadal tanca el calendari Barnatresc

M U LT I M È D I A

TELEVISIÓ

Barcelona Televisió
“Hola Barcelona”
De dilluns a divendres, d’12.30 a 15.30.
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

Tot l'oci de Barcelona 

En aquest web hi ha la informació dels
equipaments d'oci de Barcelona  -entre
els quals hi ha les platges, els parcs i
jardins i les fonts de Montjuïc- i també
de les activitats lúdiques i culturals que
tenen lloc als museus, teatres, cinemes
i centres cívics de la ciutat.
www.bcn.es

Els districtes de la ciutat
al web bcn.es

El web bcn.es té un apartat que permet
fer una visita virtual a cadascun dels
deu districtes de la ciutat. Així, en
aquest apartat es pot triar la pàgina
web del districte que es vol visitar fent
un clic al mapa o sobre el nom del dis-
tricte escollit. Al web de cada districte,
s'hi pot trobar tota mena d’informació
relacionada, com ara els barris que l'in-
tegren, la seva situació dins la ciutat,
les activitats que s'hi celebren i els equi-
paments que té.
www.bcn.es/districtes/

w

per MANEL

La Caminada de Nadal

va ser l’última de la

temporada 2005, i va

recórrer els carrers més

característics i

emblemàtics  carrers de

Ciutat Vella



Quins són els principals objec-
tius de l’Associació de Comer-
ciants dels carrers Sant Pau i
Junta de Comerç?
La dinamització comercial i enfortir
la relació amb les altres associacions
comercials del Raval; des de l’associa-
ció donem suport als comerços que
volen fer un canvi d’imatge, tant del
seu interior com de la façana, partici-
pem en accions de millora de la con-
vivència, en activitats organitzades
per les entitats del Raval... Aquesta
associació de comerciants abans te-
nia un paper discret, resolia els pro-
blemes que sorgien de tant en tant i
s’encarregava de l’enllumenat de Na-
dal. Ara som una associació molt ac-
tiva; hem passat a tenir una o dues
reunions l’any a set o vuit mensuals.
Quin tipus de comerç específic
hi ha al carrer Sant Pau?
Majoritàriament de serveis, telefo-
nia, perruqueries i hoteleria. És un
comerç de proximitat i familiar, ex-
cepte el Teatre del Liceu i els hotels
(n’hi ha tres de grans: la Fonda Es-
panya, l’Hotel Peninsular i l’Hotel

Principal, un alberg de joventut, dues
pensions i nombrosos restaurants).
Una de les singularitats del
bar-ri és l’elevat índex d’immi-
grants.
Sí, la Junta la formem persones de
diferents nacionalitats: indis, paquis-
tanesos, àrabs i espanyols. 
Tenen criteris diferents els
membres d’altres nacionalitats?
No, perquè amb independència de la
cultura de cadascú, tots volem que el
nostre carrer millori comercialment. 
Hi ha alguna problemàtica espe-
cífica al carrer Sant Pau en l’àm-
bit comercial?
El carrer Sant Pau és la porta d’entra-
da al Raval des de la Rambla, un car-
rer molt freqüentat, on el comerç té
una gran vitalitat. Més que una pro-
blemàtica específica, una de les nos-
tres preocupacions és que cada esta-
bliment es dediqui a l’activitat que
anuncia, que una botiga dedicada a
vendre carn no vengui mantes, per
exemple, cosa que en alguns casos
passa. 
Vostè també treballa al carrer
Sant Pau, al mític bar Marsella. 
Sí, hi treballo les nits.
És un dels bars més antics de
Barcelona.
Efectivament, va obrir l’any 1820. A

mi em recorda el Saló dels Miralls del
Liceu, que tenim ben a prop, sense la
pretensió del Liceu, és clar. Els mi-
ralls són a totes les parets, menys al
mostrador, i fan el local més gran. 
El seu avi ja hi treballava... 
Sí,  va començar-hi a treballar el
1860; després va agafar el relleu la
meva mare... A ell el van empresonar
perquè el bar era un punt de trobada

de republicans, i la meva mare, que
va treballar-hi després, va emigrar al
Marroc. Hi ha encara avui dues ins-
cripcions pintades als miralls que la
guàrdia civil va manar posar després
de la Guerra Civil: “Prohibido cantar”
diu, perquè els qui es reunien de tant
en tant cantaven Els Segadors ,  i
“Prohibido estacionarse en las me-
sas”, perquè ja es considerava una
reunió a partir de tres persones que
es trobaven. 
L’absenta ha estat un dels re-
clams del bar Marsella; escrip-
tors i pintors, sabedors que esti-

mulava la creativitat, han fre-
qüentat el  bar per beure'n.
Quins artistes recorda entre els
habituals?   
Doncs jo no en sé gaires. Com que
hi havia la por que se’t podien em-
portar, no constava enlloc la gent
que hi venia. George Orwell parla
del Marsella en una obra seva...
També es diu que Salvador Seguí,
“El Noi del Sucre”, quan va sortir
del bar i pujava pel carrer de la Ca-
dena, el van apunyalar.
Avui hi ha un ambient tranquil a
les nits? 
Sí, a la nit, el carrer Sant Pau ha fet
un canvi; la prostitució ha disminuït
molt i la seguretat ha experimentat
un augment molt important. De tota
manera, el fet que en alguns punts
s’hi facin obres porta a un cert desor-
dre: hi ha tanques, hi ha espais de di-
fícil accés... Quan s’hagi acabat la
construcció de l’illa Robadors, la re-
modelació de la plaça de Salvador Se-
guí, i quan s’hagi instal·lat la Filmo-
teca de la Generalitat segur que,
també de dia, serà un carrer tranquil.
De fet, l’obertura de la rambla del Ra-
val, amb la desaparició de carrers es-
trets com els de la Cadena i de Sant
Jeróni, ja ha proporcionat una alena-
da d’aire fresc al barri.
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E N T R E V I S T A Josep Lamiel, president de l’Associació de Comerciants dels carrers Sant Pau i Junta de Comerç

Lamiel a la barra del seu bar, el mític Marsella.

De nit, Josep Lamiel regenta el popular bar

Marsella. De dia, fa de líder dels comerciants

d’aquesta zona inmersa en una gran

tranformació urbanística

“George Orwell
parla del Marsella
en una obra seva”

“El carrer Sant Pau,
a la nit, és molt més
tranquil ara que fa
uns anys”

Daniel 
Romaní


