
A Ciutat Vella funcionen dotze nous
urinaris públics i gratuïts, instal·lats a
les places George Orwell, de la Gar-
dunya i Folch i Torres; als carrers de
la Rosa, Arc del Teatre i a la rambla
del Raval. Funcionaran durant tot el
període nadalenc. Aquest desembre
també entren en funcionament les
cabines permanents del carrer Arc de
Sant Agustí i de les places Folch i To-
rres i George Orwell. A més, propera-
ment tornaran a obrir els lavabos pú-
blics de la plaça del Teatre i
l’Ajuntament posa a disposició dels
ciutadans els lavabos d’equipaments
municipals, museus i pàrquings pú-
blics. L’objectiu és minimitzar l’im-
pacte que provoca l’ús intensiu dels
espais públics de Ciutat Vella, un ús
que s’intensifica al Nadal.

Campanya per fomentar

l'ús d'embolcalls sostenibles 

Els nous lavabos públics i gratuïts.

CAMPANYA

La fa el Districte en
col·laboració amb 
el GENAB

INFORMACIÓ

Hi haurà estands al
Portal de l’Àngel i a
Francesc Cambó

OBJECTIU

Reduir els residus
reutilitzant materials
que ja tenim

Pàg. 3

Pàg. 5

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Albert Grau
Dir. de l’IES Miquel Tarradell

“Treballem la
convivència amb
un programa
fonamentalment basat
en la mediació escolar”

E N T I TAT S Pàg. 4

Jornada de treball
sobre la gent gran a
Ciutat Vella

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Important renovació
de les pistes de
petanca de
Ciutat Vella

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Teleassistència
per a la gent gran
S’amplia el servei

E Q U I PA M E N T S Pàg. 6

Mercat Artesà
Medieval a Santa
Caterina
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Nous lavabos públics
als carrers del districte



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.

GUÀRDIA URBANA

Unitat Territorial Ciutat Vella 93 344 13 00
La Rambla, 43.
Emergències 092
Tràmits (Guàrdia Urbana, 3-5) 93 291 50 22
Accidents (C/ A, núm. 97-103) 93 223 53 20

SERVEIS URGENTS

Telèfon únic d’emergències 112
Urgències sanitàries 061
Mossos d’Esquadra 088
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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6, 8, 10, 11, 17 i 18 de desembre
Sortida de la Carassa
Els dies 6, 8, 11 i 18, de 12 a 14 h. El 10 i el 17, de 18 a 20
h. Plaça de la Catedral
Amb els Geganters del Raval, l’Esbart Català Dansaire,
els Geganters del Casc Antic, els Geganters de la
Barceloneta, els Geganters de la Plaça Nova i els
Geganters de Sant Pere de les Puel·les. Recorregut: 
Fira de Santa Llúcia i voltants del Portal de l’Àngel.

Dimarts 3 i dimecres 4 de gener
Recollida de cartes
De 17.30 a 19.30 h. C. C. Drassanes (Nou de la Rambla, 43)
Animació infantil a càrrec del grup Laboratorio
Clowndestino. Col·labora l’Eix Comercial del Raval.

Fins al 23 de desembre
Fira de Santa Llúcia
De 10 a 22 h. Voltants de la Catedral de Barcelona
Amb 370 parades de pessebres, arbres de Nadal, molsa
i artesania, entre altres.

Dimecres 4 de gener
Mostra de les carrosses reials
D’11 a 20 h.Palau de la Metal·lúrgia (av. Maria Cristina)
El Taller Reial mostra les carrosses dels Reis d’Orient i
el seu seguici.

Dijous 5 de gener
La Cavalcada
A les 18.30 h. Sortida del Parc de la Ciutadella
Recorregut: av. Marquès d’Argentera, Via Laietana,
plaça Urquinaona, ronda de Sant Pere, plaça Catalunya,
ronda Universitat, plaça Universitat, ronda de Sant An-
toni, Sepúlveda, Vilamarí, Lleida, av. Rius i Taulet i
Font Màgica. 

Fins al 24 de desembre
Mostra d’Artesania de Sant Eloi
D’11 a 21 h i el 24 de desembre d’11 a 15 h. C/Argenteria
Mostra organitzada per l’Associació d’Artesans i Co-
merciants per a la promoció de la Vilanova de la Ribera.
Roba pintada a mà, titelles, bijuteria, ceràmica... i mú-
sica en viu a les tardes.

Fins al 30 de desembre
Concert Orquestrades de Catalunya
A les 19 h. Basílica de Santa Maria del Mar (pl. Santa Maria)
Concert final de la trobada de joves orquestres de mú-
sics entre 12 i 18 anys.

Dimarts 13 de desembre
Nit de màgia
A les 21 h. Centre Cívic Drassanes (Nou de la Rambla, 43)
Espectacle de pura màgia que combina elements de
màgia de prop amb màgia d’escena.

Dijous 15 de desembre
Antaviana
A les 21 h. Centre Cívic Drassanes (Nou de la Rambla, 43)
Una família tradicional celebra el Nadal en tornar de la
Missa del Gall. De la Cia. Ònix Teatre.

Divendres 16 de desembre
Un café solo
A les 21 h. Centre Cívic Drassanes (Nou de la Rambla, 43)
Una història d’amor amb la música en directe d’un sa-
xofonista. De la Cia. D-Sastre.

Dijous 22 de desembre
Mostra de tallers d’arts escèniques
A les 19.30 h. C. Cívic Drassanes (Nou de la Rambla, 43)
Clown, mim, cant, cabaret, improvisació teatral...

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.

Fins al 29 de gener
L’Art Noveau
CaixaForum (av. Marquès de Comillas, 6-8)
Mostra de pintures, escultures i objectes d’art que el
marxant Siegfried Bing va exposar a la galeria parisina
L’Art Nouveau a finals del segle XIX.

Fins al 26 de febrer
Paraules divines. 
Museu Egipci (València, 284)
Mostra que ens apropa al món dels jeroglífics.

Fins al 19 de març
Barcelona & Fotografia
Museu d'Història de la Ciutat (plaça del Rei)
Mostra que aplega més de 250 fotografies sobre la ciu-
tat de Barcelona, moltes de les quals són del principi
del segle XX. 

www.bcn.es/publicacions

bcnrevistes@mail.bcn.es
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Pilar Fernández

La iniciativa, que forma
part de la campanya de

Civisme de Barcelona, s’està
portant a terme en col·labo-
ració amb el Grup Ecologista
del Nucli Antic de Barcelona
(GENAB). Es tracta de cons-
cienciar la ciutadania que és
possible reduir la gran quan-
titat de residus que produïm
en aquestes dates, si reutilit-
zem i reciclem materials que
ja tenim a casa per embolicar
els regals.
La tasca informativa i  de
conscienciació es farà des
d’uns estands que s’instal·la-
ran al Portal de l’Àngel (del

19 al 24 de desembre, de
12.30 a 20.30 hores) i a l’a-
vinguda de Francesc Cambó
(del 2 al 5 de gener, de 12.30
a 20.30 hores). Uns volunta-
ris del GENAB faran demos-
tracions de com embolicar re-
gals amb materials reciclats i
embolicaran els regals que els
barcelonins els portin. L’any
passat, en què només es va
instal·lar un punt informatiu,
es va arribar a embolicar re-
gals a 1.500 persones i es van
repartir uns 200 embolcalls
per fer paquets a casa, segons
ha informat el director del
GENAB, Albert Rodríguez. 
Aquesta acció compta amb el

suport de la Federació de Co-
merciants del Casc Antic i de
Barna Centre. 
I si la sostenibilitat represen-
ta el vessant solidari amb el
medi ambient, el comerç just
representa la solidaritat amb

el tercer món. Amb aquest
objectiu social, per cinquè
any consecutiu, la Xarxa de
Consum Solidari (plaça de
Sant Agustí Vell, 15) organit-
za per Nadal la campanya
Torró Comerç Just, la qual
pretén fer una crida sobre la
necessitat de promoure i
practicar el comerç just i el
consum responsable. Durant
la campanya es promociona
un torró de xocolata elaborat
respectant els més estrictes
criteris de comerç just, és a
dir, amb unes condicions la-

borals, comercials i mediam-
bientals saludables i dignes.
Les matèries primeres –ex-

ceptuant-ne els fruits secs,
que procedeixen de coopera-
tives de Tarragona– són de
l’Ecuador. 
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Parada de la Fira de Santa Llúcia.

El Districte de Ciutat Vella 

vol que aquestes festes de Nadal

siguin una mica més sostenibles.

Amb aquesta idea s’està fent una

campanya per fomentar els

embolcalls sostenibles en els

regals

En la campanya de
Nadal de l’any
passat es van fer
1.500 embolcalls
sostenibles

El Nadal també pot ser més 
respectuós amb el medi ambient

C IU TA DA N S OPINE N

Marc Arquero
Comerciante

Como cada Navidad,
me reúno con la fami-
lia. Paso muchas horas
en la tienda porque
abrimos prácticamente
todos los días. Compro
cosas de Navidad y
adorno el local con un
toque de diseño.

Marià del Vall 
Empresari

Me’n vaig al poble amb
la meva dona i allà
estem més tranquils.
Poso música de
Mozart, Beethoven,
Chopin i passejo per la
muntanya. Gaudim de
les festes però a la nos-
tra manera.

Josefa Pueyo
Mestressa de casa

Sempre anem a la fira,
tot i que crec que ha
perdut amb el temps.
La gent ha canviat una
mica. També venim a
veure el pessebre de la
plaça de Sant Jaume,
però el de l’any passat
no ens va fer el pes. 

Maria Pérez
Jubilada

Segons la zona, les
activitats i les parades
són més vistoses. Ara
estan modernitzant la
part del Mercat de
Santa Caterina. Estic
contenta de ser filla 
del barri.

Esther García
Farmacèutica

Ho celebrem en família,
per tradició. Ho cele-
brem tot, Nadal, Sant
Esteve i Reis. Anem a
la Fira de Santa Llúcia
a comprar coses i a la
cavalcada dels reis,
perquè ens agrada. 

Anna Vilà
Traductora

Fa quatre anys que visc
al barri. M’agrada molt
anar a la fira de Santa
Llúcia. Hi he anat tota
la vida i, com que ara
hi visc a prop, puc apro-
fitar per anar-hi als
matins, quan hi ha
poca gent.

C o m  p e n s a  v i u r e  l e s  f e s t e s  d e  N a d a l ?

E L S  A N I M A L S  N O  S Ó N  R E G A L SA
La Fundació Altarriba, que està treballant amb el Districte per fer colònies de gats

controlats a Ciutat Vella, té previst iniciar durant aquests dies previs al Nadal, una

campanya de sensibilització contra la compra compulsiva d’animals. El motiu és

clar: “Per Nadal, hi ha molta gent que compra animals per regalar i a l’estiu, sobre-

tot al mes de juny, quan comencen les vacances escolars, els abandonen”, assegu-

ra Magda Giol, membre de la Fundació.
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El mercat de Santa
Caterina
El 1844 es va començar a construir al barri de Ribera el
primer mercat cobert de Barcelona. Era conseqüència
d’un reial decret que facultava l’Ajuntament de Barcelo-
na per edificar una nova plaça-mercat, que havia de dur
el nom d’Isabel II, sobre les restes del que havia estat
fins al 1835 el convent i església de Santa Caterina, de
l'orde dels Dominics. Malgrat el nom oficial, popular-
ment va prendre el nom de l’antic edifici religiós. Per fi-
nançar la nova construcció, el 1846 es van subhastar di-
verses parades de venda. Finalment el nou mercat, obra
de l’arquitecte Josep Mas i Vila, va ser inaugurat el
1848. Després d’uns cent cinquanta anys de servei i per
millorar les seves instal·lacions, ha estat refet amb un
projecte innovador i atrevit dels arquitectes Enric Mira-
lles i Benedetta Tagliabue.    
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 443 22 65

Abans El mercat de Santa Caterina al començament dels
anys vuitanta.

Ara El nou mercat es va inaugurar oficialment el 21 de
setembre de 2005.

J. M. ContelA B A N S  I  A R A E N T I T A T S

Beatriu Sanchís

El  passat 25 d’octubre
va tenir lloc la celebra-

ció de la jornada de treball
“La gent gran a Ciutat Ve-
lla” organitzada pel distric-
te i on van participar repre-
sentants de les entitats,
usuaris i professionals dels
serveis adreçats a la gent
gran del territori. La inicia-
tiva va sorgir com a propos-
ta de les entitats de gent
gran del districte. Va ser
una jornada per conèixer
en profunditat els diferents
serveis adreçats a aquest
col·lectiu de ciutadans i per
reflexionar sobre models
d’intervenció i mètodes de

treball. Durant el matí, els
assistents van estar pre-
sents a les quatre ponèn-
cies previstes. La primera
versava sobre els serveis de
proximitat, on es va parlar
sobre integració social, in-
serció laboral i treball en
xarxa. La segona tractava
del servei d’unitats i con-
vivència i es va parlar dels
pisos compartits per a per-
sones grans del districte
que han patit circumstàn-
cies complexes al llarg de la
vida i com ara aquestes
s’organitzen i conviuen en
aquests habitatges. La ter-
cera es referia al Pla Inte-
gral de Gent Gran al barri

de la Barceloneta, on es tre-
balla per millorar la qualitat
de vida dels ciutadans del
barri que té el col·lectiu de
gent gran més nombrós de
tot Barcelona. Finalment,

l’última conferència va trac-
tar sobre els casals munici-
pals i les novetats que ofe-
reixen, com ara els tallers
intergeneracionals entre els
ciutadans més grans i els
més joves. Ja al migdia els
participants i els represen-
tants polítics assistents va-
ren dinar al Casal Munici-
pal Josep Tarradellas. La
jornada es va tancar a la
tarda amb la conferència
“la Reminiscència” i amb
una valoració molt positiva
per part dels assistents. “Es
vol continuar treballant
amb aquestes directrius,
tot destacant la diversitat
multicultural del districte, i
no es descarta l’organitza-
ció de més jornades d’a-
quest tipus”, va afirmar la
responsable de programes
de gent gran del Ciutat Ve-
lla, Joana Carrincondo.

Més informació
Districte de Ciutat Vella
www.bcn.es/ciutatvella

Moment d’una de les ponències de la jornada de treball.

Jornada de treball sobre la
gent gran a Ciutat Vella

Entre els objectius de la trobada, hi ha

conèixer els serveis adreçats a aquest

col·lectiu i reflexionar sobre models

d’intervenció

Les ponències
varen tractar de
temàtiques
relacionades amb 
la gent gran

www.bcn.es/publicacions

Aquestes festes 
regala llibres

Dones de Ciutat Vella

És un recorregut per la història de Ciutat
Vella, des del principi del segle XX fins a
l’actualitat i des del punt de vista de les
dones. En aquest llibre, les fotografies
són un suport documental molt impor-
tant per a la recuperació d’una gran
varietat d’activitats quotidianes d’aquest
darrer segle.

2005, 88 pàg.
Format: 21,5 x 21,5 cm
PVP: 8 •
ISBN: 84-7609-143-5
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N O T Í C I E Sf
Projecte sobre prevenció a les escoles
Uns 2.500 escolars de segon d’ESO de quaranta esco-
les de Barcelona participaran aquest curs en un pro-
jecte per prevenir el consum de cannabis, dirigit per
l’Agència de Salut de Barcelona. El projecte està fi-
nançat per la Fundació Viure i Conviure de la Caixa
de Catalunya. La iniciativa s’ adreça a alumnes d’en-
tre 14 i 16 anys. Més informació al web especialment
construït per això: www.skpts.com

Sobre art conceptual 
Dins de la programació de l’Any del Llibre i la Lectu-
ra, el Macba (Museu d’Art Contemporani de Barcelo-
na) aborda els últims quinze anys de l’obra de l’artis-
ta conceptual barceloní Ignasi Aballí. Sota el títol
Ignasi Aballí, 0-24h, la mostra aprofundeix en el tre-
ball fotogràfic, cinematogràfic i en les peces i
instal·lacions de l’art efímer de l’autor. Fins a princi-
pis de gener de 2006.

El Cançoner Popular Català
Fins al 15 de gener de 2006 es pot visitar al Museu
d’Història de Catalunya l’exposició El Cançoner Po-
pular Català. L’objectiu de la mostra és donar a conèi-
xer l’afany de recollir cançons de la tradició oral a
l’Europa romàntica de final del segle XVIII i principi
del XIX. L’exposició abasta fins al 1936, quan la guer-
ra civil espanyola va posar fi a l’empresa recol·lectora
del cançoner popular.

Llibres il·lustrats per Picasso
Dins de l’Any del Llibre i la Lectura, i coincidint amb
la inauguració de la nova biblioteca-centre de docu-
mentació, el Museu Picasso de Barcelona exhibeix la
seva col·lecció de llibres il·lustrats per Picasso. La
mostra aplega una cinquantena d’exemplars que evi-
dencien l’estreta relació que es va establir entre l’ar-
tista i els poetes i escriptors més rellevants del segle
XX. Fins al 8 de gener.

Felicia Esquinas

Les característiques de
Ciutat Vella (és el centre

cultural, comercial, turístic i
d’oci de Barcelona) fan que
aquest districte sigui un dels
més visitats de la ciutat. Un
gran nombre de vianants i
turistes transiten pels seus
carrers i en fan un ús inten-
siu. Per això s’hi està implan-
tant diferents mesures per
reduir l’impacte d’aquest ús
en el manteniment dels es-
pais públics.
Una d’aquestes mesures és la
instal·lació d’urinaris portà-
tils, iniciativa del Programa
Especial sobre l’Espai Públic.
Des del 28 d’octubre, a Ciutat
Vella funcionen, les 24 hores
del dia, dotze nous urinaris
públics i gratuïts. Estan se-
nyalitzats en català, castellà i
anglès, i s’han instal·lat a les
places George Orwell (2), de
la Gardunya (2) i Folch i Tor-
res (3); als carrers de la Rosa
(1), Arc del Teatre (2) i a la
rambla del Raval (2). Són
llocs que pateixen una acti-
tud incívica malauradament
freqüent: l’ús de l’espai públic

com a lavabo, un fet lligat a
l’oci nocturn i a un tipus de
turisme de baixa qualitat.
Els urinaris són provisionals.
Estaran en aquests punts fins
a mitjan gener, quan finalit-
zarà el Programa Especial
sobre l’Espai Públic. Això per-
metrà que aquestes instal·la-
cions siguin actives durant
l’època nadalenca. 

El pla especial sobre l’espai
públic ha posat en marxa di-
verses línies d’actuació en la
seva lluita contra l’incivisme.
Una de les seves prioritats és
mantenir nets els carrers. 
Paral·lelament, aquest de-
sembre s’ha posat en marxa
al districte un projecte d’ins-
tal·lació de lavabos públics,
de diversos tipus i horaris,
amb l’objectiu de facilitar-ne
l’accés als vianants.
Durant aquest mes entren en

funcionament les cabines
permanents del carrer Arc de
Sant Agustí i de les places
Folch i Torres i George Or-
well.  I està previst que el
2006 ho facin les del carrer
Tripó i la plaça Pi i Sunyer. 
També es recuperaran les ins-
tal·lacions d’antics lavabos
públics, que tornaran a obrir
dotats de personal. És el cas
del local sota el monument a
Pitarra de la plaça del Teatre,
i dels que hi ha al carrer Car-
ders i la plaça dels Àngels.
Així mateix, es posa a dispo-
sició dels ciutadans els lava-
bos situats a equipaments
municipals, museus i pàr-
quings públics. Entre els
equipaments, figuren des de
la Seu del Districte de Ciutat
Vella fins al Palau de la Virrei-
na, el Museu Picasso, el Cen-
tre Cívic Drassanes o mercats
com ara la Boqueria, Santa
Caterina i la Barceloneta. 
El projecte preveu acords
amb establiments comercials
per permetre l’ús dels seus la-
vabos. D’altra banda, hi ha
un projecte de reurbanització
del carrer de la Rosa per evi-
tar els racons de brutícia.

S’instal·len dotze urinaris públics
als carrers i places de Ciutat Vella

Centre comercial,
cultural i d’oci,
Ciutat Vella és un
dels districtes més
visitats

Nou llibre sobre les dones de Ciutat Vella
B. Sanchís

El passat 10 de novembre
va tenir lloc al Pati Lli-

mona la presentació del lli-
bre Dones de Ciutat Vella, de
l’autora Isabel Segura Soria-
no. L’obra és un recorregut,
des del punt de vista de les
dones, per la història del dis-
tricte des de principis del se-
gle XX fins a l’actualitat. Un
grup de dones de Ciutat Ve-
lla, coordinades per la histo-
riadora Segura, han aportat,
seleccionat, classificat i in-

terpretat els àlbums de foto-
grafies familiars propis, d’a-
migues i conegudes, veïnes,
companyes de feina, d’asso-
ciacions, i també han regirat
els fons fotogràfic dels ar-
xius familiars. Les fotogra-
fies són una font documen-
tal molt important per a la
recuperació de la història.
Les que es mostren al llibre
apropen a múltiples activi-
tats quotidianes de les dones
del territori. Cal destacar
que, per confeccionar l’obra,

el grup de dones que hi han
participat ha estat tot un any
i mig recopilant el fons fo-
togràfic sota la supervisió de
Segura i amb la col·laboració
de la historiadora Elisenda
Belenguer. Entre les propos-
tes del llibre, hi ha la creació
d’una xarxa de dones i alhora
donar protagonisme a les ac-
tivitats de la vida quotidià-
na. Una invitació a la partici-
pació de les ciutadanes i al
creixement personal de ca-
dascuna. Un grup de veïnes del Districte ha col·laborat en el projecte.

A aquests urinaris

provisionals s’hi afe-

giran, aquest mes,

altres de definitius.

També s’obriran als

ciutadans els lava-

bos de pàrquings i

equipaments

públics. L’objectiu

és mantenir els

carrers nets Els urinaris de la plaça de la Gardunya.
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F a vint-i-set anys que va obrir aquest sin-
gularíssim establiment que ens fa viatjar

a una altra època. Ens envolten peces tèxtils
antigues, recuperades de la tradició catalana
de guardar el dot en una arca en espera del
dia del casament. L’Arca de l’Àvia compra les
antiguitats tèxtils i els dóna una vida nova.
La seva especialització són els vels de núvia. 
Articles seus han participat a pel·lícules com
Titànic, Wild Wild West, Hable con ella o la sè-
rie de TV Mirall trencat. Han visitat l’establi-

ment diferents personalitats, com ara el
dissenyador John Galliano, la vedet Norma
Duval, directors com Almodóvar i l’actriu
Faye Dunaway. Donen peces a museus per
tal que es preservi el patrimoni i la memò-
ria d’aquest costum tan arrelat a la història
de casa nostra. Al Nadal trauran una col·lec-
ció d’articles per a qui desitgi fer regals poc
convencionals.

L’Arca de l’Àvia / C/Banys Nous, 20

E L  T A U L E L L

Donant vida al tèxtil i a la memòria d’altres èpoques

Interior de l’Arca de l’Àvia.

Joan Anton Font

E Q U I P A M E N T S

Dolors Roset

Sota el lema “El comerç
d’ahir per revitalitzar el

comerç d’avui”, es va celebrar
pels voltants del mercat de
Santa Caterina –i per primera
vegada a Ciutat Vella–, el
Mercat Artesà Medieval del
Casc Antic. Cercaviles, grups
de teatre i activitats ambien-
tades en l’època van fer viat-
jar en el temps els visitants.
A les parades, s’hi podien tro-
bar productes tradicionals i
artesans, molts cops fets en
directe allà mateix. Van ser
dos dies, el 4 i el 5 de novem-
bre, en què els carrers van
respirar l’essència de la vida
medieval.
En total van ser cent parades.
Juntament amb alguns vene-

dors del mateix mercat, hi ha-
via ferrers, fusters, cistellers,
vidriers, teixidors, ceramistes,
picapedrers i elaboradors de
tot tipus de menjar a l’estil

tradicional, que van recrear
un mercat medieval al carrer.
Les parades, engalanades
amb motius inspirats en
il·lustracions de l’època, tant
a fora com a dintre del mer-
cat, i el vestuari de tots els ve-
nedors –es van cosir més de
180 vestits– van fer la resta.
Els veïns dels barris que en-

volten el mercat de Santa Ca-
terina i molts altres de la res-
ta de Barcelona s’hi van acos-
tar. Per a molts era la primera
vegada que tornaven a aquest
mercat després de la inaugu-
ració del nou edifici, el 10 de
maig passat. La gran afluèn-
cia de públic es va notar pel
bullit de gent que hi havia al
carrer i pel gran nombre de
visitants que van entrar a
comprar al mercat i a les boti-
gues dels voltants. 
En aquest projecte hi han
participat l’Institut Munici-
pal de Mercats de Barcelo-
na, el Districte de Ciutat
Vella, l’Associació de Comer-
ciants del Mercat i l’Eix Bar-
celona de Palau a Palau. Or-
ganitzadors, comerciants i
venedors del mercat fan una
valoració molt positiva de la
feina en comú i l’altíssima
col·laboració de les parades i
les botigues.

Hi han participat tots
els comerciants del
mercat i de les
botigues del voltant

S E R V E I  P Ú B L I C

Redacció

La teleassistència és un servei adreçat a persones que,
per la seva edat o estat físic, poden requerir una atenció
d’urgència durant les 24 hores del dia. És un dispositiu
domèstic d’alarma, connectat a un centre de control,
que funciona prement un botó. Barcelona ampliarà el
seu servei de teleassistència d’aquí al 2007, període en
el qual es passarà dels 5.000 aparells actuals als 25.000.
Per demanar aquest servei, s’ha d’estar empadronat a
la ciutat de Barcelona, disposar de línia telefònica i te-
nir la capacitat suficient per utilitzar-lo. El poden de-
manar: 1. Persones més grans de 85 anys que visquin
soles. 2. Persones discapacitades, majors d’edat, amb
grau de disminució igual o superior al 75 %, i que supe-
rin el barem de necessitat d'ajut d’una tercera persona
o superin el barem de mobilitat reduïda. 3. Persones
més grans de 65 anys amb suport familiar/social insufi-
cient i amb problemes de salut o dependència. 4. Perso-
nes discapacitades majors d’edat amb barem positiu de
mobilitat reduïda i suport familiar/social insuficient. 
Les persones que es trobin en la situació 1 i 2 han de de-
manar el servei al Centre de Serveis Socials municipal o
a l’Àrea Bàsica de salut corresponent per domicili, o bé al
Sector de Serveis Personals de l’Ajuntament de Barcelo-
na (Av. Diagonal, 233). Les persones que es trobin en la
situació 3 i 4 han d’adreçar-se al Centre de Serveis So-
cials de l'Ajuntament corresponent per domicili per de-
manar una entrevista amb un assistent social. 
El preu del servei varia en funció dels ingressos econò-
mics. En alguns casos pot ser gratuït i en d’altres
s’haurà de pagar un màxim de 6 euros al mes.
Més informació: 010 (de dilluns a dissabte, de 8 a 22
hores. Preu de la trucada: 0,55 euros + IVA/3 minuts o
fracció) www.bcn.es

El servei de teleassistència funciona les 24 hores del dia.

Servei de teleassistència
per a la gent gran 

És un projecte d’animació temàtica

pensat per dinamitzar la vida comercial,

cultural i social dels barris de Santa

Caterina i de Sant Pere

Matí i tarda hi va haver cercaviles als carrers.

Èxit de participació al primer
Mercat Artesà Medieval
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P O L I E S P O R T I U

Pere S.Paredes

Totes les pistes de petanca de Ciu-
tat Vella semblen noves des de

setembre, quan es va posar en marxa
la tasca de renovació de les pistes que
acaba ara mateix. On faltava sorra se
n’ha afegit perquè es pugui jugar com
cal; on faltaven penjadors (molt im-
portants per deixar roba o comple-
ments per a la petanca), se n’han po-
sat, i on faltaven bancs per descansar
(mobiliari urbà imprescindible sobre-
tot per als qui gaudeixen mirant les
partides), se n’han instal·lat.  
“Tota aquesta renovació de les pistes
de petanca parteix d’una demanda
dels casals municipals del districte i,
realment, vam veure, després d’una
auditoria dels serveis tècnics, que hi
havia moltes mancances en gairebé

totes les pistes”, explica Roger Palla-
rols, conseller de la Gent Gran del
Districte de Ciutat Vella.
Per últim, i seguint el procediment
oportú, es va aprovar un pressupost
d’aproximadament uns 60.000 euros
per a aquesta actuació. “Hem intentat
cuidar-ho tot el màxim possible, ja
que fins i tot hem pactat, en alguns
casos, on havien d’anar els bancs, o
els penjadors per a la roba i les bosses
de petanca”, explica Pallarols.

El conseller de la Gent Gran de Ciutat
Vella afirma que està “molt content
amb aquestes renovacions de totes
les pistes de petanca del districte, que
podran estar al cent per cent al de-
sembre. He d’informar que totes les

pistes on juguen són de les mides in-
ternacionals. És a dir, tots els usuaris
i esportistes de la petanca del nostre
districte estan preparats per jugar a
nivell internacional, sense cap proble-
ma”.
Ciutat Vella és un dels districtes on
més es juga a l’esport de les tres boles
i el bolig, “hi ha molts campionats en-
tre els casals de Gent Gran, moltes
competicions obertes a tothom, i
moltes ganes de passar-ho bé amb
aquest esport”.

Totes les pistes de
petanca de Ciutat Vella
són de mides oficials
internacionals

Pistes de petanca renovades.

Les pistes de petanca del districte

de Ciutat Vella es posen guapes

M U LT I M È D I A

TELEVISIÓ

Barcelona Televisió
“Viu el barri”
De dilluns a divendres, d’11.30 a 13.30
Canal 39 UHF

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

Plànol de Barcelona

El web bcn.es proporciona una eina de
consulta útil i ràpida: es tracta del plànol
de Barcelona en línia, que permet consul-
tar al mapa qualsevol adreça, el transport
públic de la zona, espais d'interès i equipa-
ments amb només un clic, i fins i tot, fer
un vol virtual per la ciutat. A més, es pot
accedir a la fitxa de cada un dels equipa-
ments que s'hagin situat al mapa.
www.bcn.es

Planificar la ruta al web Com anar-hi

Aquest apartat del web bcn.es permet
escollir el millor itinerari en transport
públic per anar d'un lloc de la ciutat a un
altre. Només cal indicar l'adreça del lloc
d'origen i la del lloc de destinació perquè
es mostrin els itineraris recomanats en
transport públic i el temps total que es
trigarà a arribar-hi. A més, ara es pot
veure la ruta recomanada en tres dimen-
sions com si fos una animació.
www.bcn.es

w

per MANEL

La totalitat de les pistes

de petanca que hi ha al

districte han estat reno-

vades completament

amb l’ajut i les propostes

dels que millor les conei-

xen: el seus usuaris.



Per quin motiu han guanyat
aquest premi?
Per la feina d’acollida i el tracta-
ment de la diversitat en alumnes
nouvinguts, el treball de la con-
vivència i la resolució de conflictes
dins del centre.
Quina és la diversitat del cen-
tre?
Pel que fa a alumnes nouvinguts,
un vuitanta-cinc per cent; en l’en-
senyament obligatori: d’ESO, Batxi-
llerat i en els cicles formatius de
formació professional.
Com es reparteix aquesta va-
rietat cultural?
Més o menys un divuit per cent són
equatorians; un disset per cent, mar-
roquins; un setze per cent, pakistane-
sos i un quinze per cent, espanyols;
un vuit per cent, filipins i domini-
cans, i la resta són un ampli ventall de
25 nacionalitats diferents.
Com és el dia a dia amb tota
aquesta diversitat?
Com en un centre qualsevol de la
xarxa de la Generalitat, però dotat

d’uns mecanismes d’organització
interna que faciliten l’acollida dels
alumnes estrangers que van arri-
bant en el transcurs de l’any.
Com ho fan?
El centre disposa de dues aules d’a-
collida, específiques per a alumnes
que vénen de fora del sistema edu-
catiu, amb un protocol d’acollida
molt estructurat, que comença des
que entren per la porta de l’institut.
Per a aquests nouvinguts és fona-
mental l’aprenentatge del català,
perquè és la llengua que utilitzaran
en el seu ensenyament. Després
d’un temps avaluable en aquestes
aules, aniran incorporant-se a les
aules ordinàries. 
Quin temps pot ser aquest?
Hi ha una aula per a alumnes di-
guem-ne llatins que poden estar-
s'hi entre tres i quatre mesos, i una
altra per a la resta, on acostumen a
estar uns nou mesos.
Parli’m de la convivència.
Treballem la convivència amb un
programa fonamentalment basat en
la mediació escolar, per mitjà del
qual s’intenta resoldre una part dels
conflictes de convivència del centre,
per això hi ha un equip format en-
tre vuit i deu alumnes i dos profes-
sors que ajuden els alumnes que

han entrat en conflicte per recons-
truir la convivència.
En pot posar un exemple?
Dos nois que s’insulten per un pro-
blema de pati: si ells volen, hi haurà
uns mediadors que els faran seure i
seguiran un protocol mitjançant el
qual analitzaran el que ha passat,
com s ’ha sentit  cada una de les
parts, miraran de detectar els inte-

ressos i les necessitats d’aquests
alumnes i a partir d’aquí els faran
col·laborar en una solució conjunta.
Com es trien els alumnes me-
diadors?
S’obre un procés en el qual es pot
presentar voluntari qualsevol alum-
ne per iniciativa pròpia o perquè se
li demani; després s’entra en una se-
gona fase, que és la tria que fan els
alumnes, perfilada pels professors

que fan de mediadors. En aquesta
selecció es procura que el perfil si-
gui variat quant a edats, sexe i ori-
gen.
Aquesta mediació també fun-
ciona en altres centres?
Ara hi ha diferents centres que la
utilitzen, però nosaltres vam ser
dels tres o quatre primers de Cata-
lunya.
Quina valoració en fa, d’aquest
sistema?
Bona, perquè ajuda a resoldre un
percentatge significatiu de conflic-
tes quotidians del centre.
Com ve u la  convivènc ia  i  la
multiculturitat en el futur?
No ha de ser un problema, en la me-
sura que la societat receptora sigui
capaç de donar promoció real a la
gent que arriba, això vol dir: estu-
dis, feina, habitatge, etc.
La situació a Catalunya té res a
ve ure amb els  inc idents  de
França?
No m’atreviria a dir-ho, no conec la
realitat francesa, però sospito que
aquí les coses no van igual. En tot
cas, el sistema francès pot ser que
sigui un exemple del que no hem de
fer, i pel que sembla ells no han su-
perat els reptes dels estudis, la feina
i l’habitatge.

Josep Maria
Contel
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E N T R E V I S T A A l b e r t  G ra u ,  d i rector  de  l ’ IE S  Miquel  Tar radel l

Albert Grau en un dels passadissos de l’IES Miquel Tarradell.

El passat mes d’octubre, Albert Grau director de

l’IES Miquel Tarradell del Raval, va rebre el Premi

Catalunya d’Educació 2005, categoria de centres

docents, que atorga la Conselleria d’Educació

“El centre disposa de
dues aules d’acollida,

específiques per a
alumnes que

vénen de fora”

“Treballem la convivència
amb un programa
fonamentalment basat
en la mediació escolar”


