
En el Plenari del Districte de
Ciutat Vella celebrat el passat 4
d’octubre es va fer un balanç de
la campanya de civisme durant
l’estiu i durant la celebració de
les Festes de la Mercè. El regi-
dor, Carles Martí, va constatar
l’evolució respecte de l’any ante-
rior.El desplegament dels Mos-
sos d’Esquadra al districte a
partir de l’1 de novembre en
substitució de la Policia Nacio-
nal també va ser centre d’aten-
ció en el Plenari, on també es
van presentar els projectes ur-
banístics del PERI del Raval en
l’àmbit dels jardins de Torres
Clavé i plaça Castella, i la urba-
nització dels carrers de Monta-
legre i de Torres i Amat.

El Plenari aborda el civisme i el
desplegament dels Mossos d’Esquadra

Dobles parelles vencen
la brutícia i l’incivisme 

Els responsables dels Mossos a Ciutat Vella van ser presentats en el ple.

QUI

Guàrdies urbans i
operaris de BCNeta!
patrullen junts

ON

Recorren sobretot
porxos i places del
Gòtic i el Raval

QUAN

Les brigades mixtes
treballen en tres torns
de vuit hores
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E N T R E V I S TA Pàg. 8

Maria Dolors Boadas
Bàrman i propietària
del Boadas Bar

“Als set anys, en una
festa privada vaig fer
el meu primer còctel”

C U LT U R A Pàg. 4

Itineraris guiats
per conèixer
el Casc Antic

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

V Open d’Escacs
de la Barceloneta

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Síndica de Greuges
La defensora dels drets
dels ciutadans de Barcelona

E N T I TAT S Pàg. 6

Ravaltext
Una empresa sense
ànim de lucre dedicada
a la inserció sociolaboral
de dones
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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.

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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L ’A G E N D AW

Divendres 25 de novembre
Festa del Càntir
De 9 a 21 h. Plaça Joan Capri/carrer Colomines 

Dimecres 30 de novembre
Festa del Vi Novell
A les 20 h. Agullers-Canvis Vells

Dimarts 15 de novembre 
Més sol que un mussol
A les 21 h. C. C. Convent de Sant Agustí (Comerç, 36)
Dansateatre. Organitza: Projecte Vaca.

Divendres 18 de novembre
El espejo de Carvalho
A les 21 h. Centre Cívic Drassanes (Nou de la Rambla, 43)
Treball sobre textos de Manuel Vázquez Montalbán,
per la Cia. Maribel Martínez.

Divendres 25 de novembre
La parella ideal
A les 21 h. Centre Cívic Drassanes (Nou de la Rambla, 43)
De la Cia. Veinte, trenta, cuarenta.

De l’11 al 19 de novembre
12è Festival de Cinema Independent
C. Cultura Contemporània de Barcelona (Montalegre,5)
Projecció d’unes 400 pel·lícules (seccions oficials, sec-
cions paral·leles, taules rodones, exposició fotogràfi-
ca...). Programació a: www.alternativa.cccb.org.

Dijous 1 de desembre
8a Mostra de Sant Eloi
D’11 a 21.00 h. C/ Argenteria-Vigatans
Mostra d’artesans de la Ribera.

Dilluns 14 de novembre
Super Sue
A les 18 h. Centre Cívic Drassanes (Nou de la Rambla, 43)
Teatre infantil en anglès, per la Cia. Blue Mango Theatre,
dins del cicle de representacions teatrals “setfiles”.

Dijous 17 de novembre
Xabi San Sebastián
A les 21 h. C. C. Convent de Sant Agustí (Comerç, 36)
Música tradicional basca. Dins el Festival Euskal Her-
ria Sona.

Divendres 25 de novembre
Música de les Illes
A les 21 h. Plaça del Rei
Amb l’Escola de Música i Ball Sant Agustí (Menorca) i
Tramudança (Mallorca).

Tots els dimecres
Ivanow Jazz Group
A les 21 h. Jazz Si Club (Requesens, 2)
Hot jazz al local del Taller de Músics.

FESTIVAL DE JAZZ DE BARCELONA

Dijous 17 de novembre
Brad Mehldau Trio
A les 22 h. L’Auditori (Lepant, 150)

Dissabte 19 de novembre
Big Band de Granollers
A les 12 h. L’Auditori (Lepant, 150)
Concert familiar.

Diumenge 20 de novembre
Miguel Poveda
A les 20 h. L’Auditori (Lepant, 150)
El cantaor flamenc presenta el seu disc Desglaç.

Del 3 al 26 de novembre 
Amb sabates pròpies
Centre Cívic Pati Llimona (Regomir, 3)
Retrats i vivències de dones, de Núria López Torres.

Del 27 d’octubre al 19 de novembre 
1r i 2n Festival de Músics al Metro 
C. C. Convent de Sant Agustí (Comerç, 36)
Exposició fotogràfica a càrrec de Jesús Eloy de Mateo.
Les actuacions dels músics, les expressions dels espec-
tadors... durant el Festival de Músics al Metro.

Del 27 d’octubre al 8 de gener de 2006
La joventut de Cervantes
Museu Diocesà de Barcelona-Pia Almoina (av. Catedral, 4)
Documents, llibres i obres d’art sobre la joventut aven-
turera de Cervantes.

www.bcn.es/publicacions

bcnrevistes@mail.bcn.es

Una publicació de l’Ajuntament de Barcelona. Consell d’Edicions i Publicacions: Ferran Mascarell, Enric Casas, 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: Felicia Esquinas, Carmen Anfosso, Núria Mahamud, Pilar Fernández, Gerard Maristany, Daniel Venteo, Pere
S. Paredes, Josep Maria Contel, Joan Anton Font, Dolors Roset, Beatriu Sanchís, Daniel Romaní, Silvia Gaviña. Coordinació general: Andreu Parera. Coordinació de foto-
grafia: Jaume Novell. Fotografia: Rafael Escudé, 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 serveis. 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.



Pilar Fernández

Les patrulles mixtes, igual
que l’ampliació dels ser-

veis de neteja i de recollida de
residus que s’està fent al Gò-
tic Sud, Raval i la Ribera,
formen part del pla de xoc
contra l’incivisme que l’Ajun-
tament va posar en marxa,
sota el nom de Programa Es-
pecial sobre l’Espai Públic, la
primera setmana de setem-
bre a zones amb un ús molt
freqüent i intensiu. Els barris
de Ciutat Vella en són els
principals protagonistes,
però no els únics.
Aquestes brigades estan for-

mades per dos guàrdies ur-
bans motoritzats i dos opera-
ris de BCNeta! que porten un
camió amb dipòsit d’aigua per
netejar els carrers pel sistema
de ruixada. Són equips que
actuen sobretot als barris Gò-
tic i Raval, amb preferència
pels porxos, les places i els
carrers coneguts per l’alta
concentració d’indigents.Tre-
ballen en estreta col·laboració
amb educadors dels Serveis
Socials de l’Ajuntament, que
des del passat dia 4 ha re-
forçat el seu programa d’aten-
ció a persones sense sostre.
Es fan tres torns al llarg de

les 24 hores del dia i cada un
viu situacions sensiblement
diferents. Durant la nit i pri-
meres hores del matí, la tasca
consisteix a despertar les per-
sones que dormen al carrer
–al voltant del 70% són ho-

mes i la majoria, entre 20 i
30 anys, segons un dels
agents d’una patrulla– per tal
que els operaris de manteni-
ment puguin fer la neteja. En
el torn de nit, s’ofereix als in-
digents la possibilitat de por-
tar-los al Centre d’Acolliment
de la Mar Bella, que ara fun-
ciona de manera permanent i
no només quan s’activa l’O-
peració Fred. Ja de dia, és el
moment de trucar, perquè un
servei municipal passi a reco-
llir els cartrons i matalassos
entre els quals han dormit i
fet altres funcions vitals: “On
dormen, mengen i beuen, hi
fan les seves necessitats”, diu

un altre guàrdia urbà. A me-
sura que transcorre la jorna-
da és més difícil trobar gent
que dormi al carrer, però a

partir de les cinc o les sis de
la tarda, la patrulla comença
a assistir persones amb nota-
bles signes d’embriaguesa. És
força habitual que hagin de
demanar atenció mèdica.
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Neteja a la plaça de Pere Coromines, on habitualment dorm una família.

Brigades formades per agents de

la Guàrdia Urbana i operaris de

BCNeta! patrullen conjuntament

les 24 hores del dia per mantenir

nets els espais públics de Ciutat

Vella i millorar-hi la convivència

“On dormen,
mengen i beuen,
hi fan les seves
necessitats”, diu 
un agent

Guàrdies urbans i operaris de
neteja combaten la brutícia 

C IU TA DA N S OPINE N

Rosa Maria
Munné
Jubilada

Esperem que doni
resultat, perquè el cen-
tre de la ciutat està
brut ara, això és culpa
de tots, perquè no
tenim civisme i ho
embrutem tot.

Rosa Medina
Mestressa de casa

Tot i que no el conec a
fons, la idea està molt
bé, i potser s’hauria
d’haver fet abans, però
almenys s’està posant
remei a aquest gran
problema de la ciutat.

Lucía López
Treballadora de
geriàtric

Me parece perfecto,
porque la ciudad está
muy sucia. Es bueno
para todos, y también
para el turismo que
recibimos, que se lleven
una buena impresión y
una buena imagen.

Antonia
Fernández
Mestressa de casa

Yo quisiera que todo
estuviese muy limpio.
Pero tenemos que ayu-
dar a las personas que
limpian porque la sucie-
dad es culpa de todos.
Tenemos que estar con-
cienciados y ser cívicos!

Antonio Martínez
Jubilat

Falta que la gent pren-
gui consciència i avui
dia això no es fa. Per
exemple, els nouvinguts
no coneixen bé la nos-
tra cultura i alguns
llencen els trastos vells
al carrer.

Núria Puig
Mestressa de casa

Abans la gent era més
neta, és clar que ara
som més ciutadans. Hi
ha gent a la qual costa
de ser cívica o que, sen-
zillament, no vol ser-
ho.

Q u è  o p i n a  s o b r e  e l  P l a  d e  x o c  d e  n e t e j a  q u e  h a  i m p u l s a t  l ’ A j u n t a m e n t ?

U N  R E F O R Ç  C O N T R A  L’ I N C I V I S M EA
L’arribada dels Mossos d’Esquadra a la ciutat de Barcelo-

na és un reforç en la lluita contra les actituds incíviques,

ja que, igual que els agents de la Guàrdia Urbana, fan

patrullatge pels carrers. La comissaria dels Mossos a

Ciutat Vella es troba al carrer de Nou de la Rambla,76-80,

a les mateixes dependències on hi havia la comissaria de

la Policia Nacional.
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L’antic cinema Atlántico
El cinema Atlántico, inaugurat el 1936, estava situat a
la Rambla, al costat dels magatzems Sepu, en l’espai de
l’antiga Sala Mercè, que el 1904 havia obert el pintor
Lluís Graner i que es va especialitzar en una programa-
ció amb certa dosi d’ingenuïtat, pròpia d’un jardí
d’infància, amb innocents quadres animats del mateix
Graner i films parlats. El local es completava amb unes
interessants grutes fantàstiques al soterrani de l’edifici
on es mostraven uns magnífics diorames al visitant.
Sense dades concretes del seu tancament, el nou pas va
ser l’entrada en servei del cinema Atlàntic, especialitzat
en documentals i reportatges d’actualitat. Després de la
guerra civil el seu nom es va castellanitzar. Primer s'hi
van projectar pel·lícules còmiques de Charles Chaplin
(Charlot), Stan Laurel i Oliver Hardy, Larry Semon (Jai-
mito), Harold Lloyd, etc., i després vingueren les de di-
buixos animats fins al tancament el 1987.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 443 22 65

Abans El cinema, en la dècada dels anys vuitanta, i la
projecció d'una pel·lícula de Walt Disney.

Ara El vell cinema ha donat pas a l’aparthotel Citadines.

J. M. ContelA B A N S  I  A R A C U LT U R A

Daniel Romaní

Redescobrir el ric patri-
moni de Ciutat Vella és

l’objectiu de “La tardor al
casc antic”, proposta que in-
clou una sèrie de visites
guiades als barris del distric-
te. Hi ha set itineraris previs-
tos des d’ara fins al final
d’any: “Els espais que donen
una cara nova al barri” (12
de novembre), “El passat
menestral al voltant del rec”
(19 de novembre), “El mer-
cat de Santa Caterina” (26 de
novembre), “Gent del barri:
personatges pels carrers”
–abadesses i puel·les, la fa-
mília Sert, la gent de l’Orfeó
Català, Sant Josep Oriol,
Francesca Bonnemaison i el
seu marit, l’advocat Verda-
guer i Callís, l’oblidat Miquel
Llobet, l’imaginatiu arquitec-

te Enric Miralles, el genial
humorista Joan Capri,
l’il·lustre Joan Maragall, San-
tiago Rusiñol, Manolo Hu-
gué, Jaume Sabartés, Sant
Ignasi de Loiola, el president
Pi i Margall...– (3 de desem-
bre),  i finalment, “Les cinc
estrelles del barri” –el Palau
de la Música, Santa Maria
del Mar, el nou Mercat de
Santa Caterina, l’edifici de la
Llotja i l’arquitectura de ferro
de l’estació de França i  de
l’antic mercat del Born– (17
de desembre). Tots els itine-
raris comencen a les 10 del
matí i tenen una durada
aproximada de tres hores. 
D’altra banda, cada dissabte
al matí, de novembre i de-
sembre, s’organitza una visi-
ta guiada per contemplar la
coberta del Mercat de Santa

Caterina des del terrat d’un
edifici proper, una residèn-
cia tutelada per a gent gran,
els veïns de la qual acom-
panyen les visites i els facili-
ten informació comple-
mentària. La coberta és la
part més espectacular del
mercat, que s’ha renovat
completament. És feta d’un
mosaic de més de 300.000

hexàgons de ceràmica de 67
colors diferents, que vol re-
cordar la varietat de colors
de les parades de fruites i
verdures.

Federació de Comerciants
del Casc Antic
Telèfon 93 268 41 12
info@bcndepalauapalau.com

El Palau de la Música forma part d’un dels itineraris.

Itineraris guiats per conèixer 
el patrimoni del Casc Antic

Aquesta tardor, la Federació de

Comerciants del Casc Antic organitza

set itineraris guiats a través dels barris

del districte

Cada dissabte té
lloc una visita per
veure la coberta
del Mercat de
Santa Caterina

www.bcn.es/publicacions

Barcelona 365. Temps i ciutat / Tiempo y ciudad / Time & City
Jaume Subirana, Jordi Bernadó, Tanit Plana, Carles Roche

Llibre d’imatges de Barcelona des d’un punt de vista que
combina el triple cicle temporal dels dies de la setmana 
–les activitats més quotidianes, la feina, el descans i el lleure–,
els mesos, amb el pas de les estacions; i els anys amb tot el
pes de la història que fa única la nostra ciutat.

2003, 287 pàg.
Format: 21 x 29,5 cm
PVP: 55 e
ISBN 84-7609-543-0
Edició trilingüe
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N O T Í C I E Sf
I Biennal Art Mar al Museu Marítim
L’Associació d’Artistes i Artesans del Foment de les
Arts Decoratives i el Museu Marítim de Barcelona
han organitzat la I Biennal Art Mar. L’organització
ha convidat persones del món de l’artesania, el dis-
seny, l’art i la creació d’objectes i imatges en general
de tots els països de la Mediterrània a presentar cre-
acions relacionades amb la mar Mediterrània. Les
obres tenen formats molt variats i la mostra es pot
visitar fins al 27 de novembre.

Activitats per a la gent gran
El Districte ha iniciat una programació especial-
ment dirigida a la gent gran del territori per a
aquesta tardor i hivern. Entre les activitats que
s’organitzen, cal destacar sortides a museus, ses-
sions de ball, concert de Nadal i xerrades en què es
fa assessorament jurídic en assumptes d’actuali-
tat. Les xerrades versaran, entre altres temes, so-
bre prestacions econòmiques o habitatge. Més in-
formació: www.bcn.es.

Casals infantils i juvenils
Els petits i joves del districte tenen diferents casals
infantils i juvenils per escollir i participar en alguna
de les variades activitats que s’hi fan. Els nens d’en-
tre 4 i 12 anys poden apropar-se als casals de Drassa-
nes, Pati Llimona, Convent de Sant Agustí i Barcelo-
neta. Els joves entre 12 i 17 anys poden adreçar-se a
Franja Raval, Gòtic, Convent de Sant Agustí i Barce-
loneta. www.bcn.es/ciutatvella.

Itineraris pel nucli antic
Fins al 17 de desembre es pot gaudir dels itineraris
guiats per tal de conèixer tota la multiplicitat del nucli
antic amb els seus barris, edificis emblemàtics, histò-
ria i personatges. Cada dissabte, a partir de les 10 ho-
res i amb inscripció prèvia es pot gaudir d’aquestes ru-
tes. Les properes cites són el dia 19 i el 26 de
novembre. Més informació: www.bcn.es/ciutatvella.

Joan Anton Font

Un dels temes que es va
abordar en el Plenari del

Districte de Ciutat Vella del
passat 4 d’octubre va ser el
del civisme. El regidor del
Districte, Carles Martí, va fer
una valoració de la campanya
de civisme durant els mesos
d’estiu i durant les Festes de
la Mercè, i va constatar una
evolució respecte a l’any ante-
rior, per bé que considera que
queden aspectes a millorar.
Els Grups de Convergència i
Unió i del Partit Popular van
mostrar-se partidaris d’aug-
mentar la vigilància i aplicar
mesures sancionadores per
evitar la sensació d’impunitat
que tenen els ciutadans que
cometen actes incívics. El re-
gidor va concloure que aques-
tes mesures ja s’estan apli-
cant, però és difícil evitar del
tot que es cometin aquests
actes i que cal refermar la
consciència cívica entre els
ciutadans. 
D’altra banda, des de l’1 de
novembre, els Mossos d’Es-
quadra han rellevat la Policia
Nacional al districte de Ciu-
tat Vella. Tots els grups mu-
nicipals van valorar de forma
positiva el desplegament del

cos de policia autonòmica, la
qual, segons paraules del re-
gidor, permetrà una unitat
més gran en l’àmbit de la ciu-
tat de Barcelona, ja que el
desplegament tindrà abast
municipal. D’altra banda, hi
haurà una coordinació total

amb la Guàrdia Urbana amb
els beneficis que això com-
porta, i el servei que presta-
ran els Mossos es traduirà en
una proximitat més gran dels
agents amb els veïns.
Pel que fa a les mesures de go-
vern, cal destacar la implanta-
ció de l’àrea verda al barri de

la Barceloneta, fet que incre-
mentarà les places d’estacio-
nament per a vehicles de dues
rodes, i les propostes per a la
plantació de més verd als car-
rers de Ciutat Vella, amb més
arbres i jardineres. 
De la part decisòria del Ple-
nari convé destacar la presen-
tació de l’informe urbanístic
que inclou la modificació del
PERI del Raval en l’àmbit
dels jardins de Torres Clavé i
plaça Castella, on s’ubicarà la
Biblioteca de la Universitat
Ramon Llull i on es preveu la
instal·lació subterrània d’una
subestació transformadora
elèctrica, així com l’augment
de l’espai lliure de la plaça
Castella.
L’informe també inclou el
projecte d’urbanització dels
carrers Montalegre i de Tor-
res i Amat, i l’autorització
d’ús al FAD i al MACBA de
“l’edifici pantalla” de propie-
tat municipal,  situat a la
plaça dels Àngels.

Prop de 1.200 persones participen al Festival Xinalona
Núria Mahamud

A Barcelona, hi viuen uns
9.500 xinesos, segons

dades de l’última estadística
municipal, però aquesta co-
munitat encara és força des-
coneguda per als catalans.
Cada any, el Festival de les
Arts i la Cultura Xinesa-Xina-
lona ens apropa una mica
més a aquesta mil·lenària cul-
tura organitzant una jornada
al Centre Cívic Pati Llimona,
que enguany es va celebrar el
passat 5 d’octubre. La jornada

és oberta a tothom i hi desta-
ca la participació de l’Associa-
ció de Famílies Adoptants a la
Xina (AFAC).
En aquesta cinquena edició,
hi van participar unes 1.200
persones, les quals van poder
escoltar conferències, partici-
par en tallers (qi gong, cal·li-
grafia xinesa i tai-txi), veure
actuacions de dansa tradicio-
nal, fer jocs, escoltar un con-
cert de música, tastar menjar
xinès i veure diferents exposi-
cions.

Xinalona és una iniciativa
de l’Associació Cultural La
Formiga, que enguany va
comptar també amb el pa-
trocini de Casa Àsia. Entre
les novetats d’aquesta edició
va destacar  una taula
rodona amb mitjans de co-
municació editats per comu-
nitats immigrades com la xi-
nesa i la sud-americana, i
una xerrada de joves catala-
no-xinesos que van explicar
les seves experiències vivint
entre dues cultures.El Pati Llimona, en una activitat infantil del festival.

En el darrer Plenari

de Ciutat Vella es va

fer un balanç dels

resultats de la

campanya de civis-

me durant l’estiu i es

va presentar el

desplegament dels

Mossos d’Esquadra

Mossos als carrers de Ciutat Vella.

El desplegament
dels Mossos a
Ciutat Vella
permetrà una
coordinació total
amb la Guàrdia
Urbana

El civisme i els Mossos
d’Esquadra centren el Plenari 
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T ots els amants del teatre, siguin pro-
fessionals o aficionats, han de conèixer

la llibreria Millà, un establiment situat al
carrer Sant Pau i que està especialitzat en el
món del teatre. Hi trobem un gran arxiu te-
atral amb tota mena de llibres sobre teatre,
textos i bibliografia relacionada i també lli-
bres nous, antics i descatalogats. És un es-
tabliment familiar que fundà l’any 1900 en
Lluís Millà Garcio,  actor i autor de peces te-
atrals que obrí la llibreria per vendre els

seus textos. Posteriorment, el seu fill Àngel,
impulsà l’Editorial Millà i la col·lecció “Cata-
lunya Teatral”, molt coneguda als anys 50 i
60. Ara trobem a la llibreria en Lluís Millà
Salinas, besnét del fundador i que rellevà el
seu pare, Lluis Millà Roig.  Actors consa-
grats en són clients i els aficionats al teatre
que visiten la llibreria corren el risc de con-
sagrar-se.

Llibreria Millà   c/ Sant Pau, 21

E L  T A U L E L L

Un escenari amb el teatre de protagonista

A la llibreria Millà hi ha tota mena de llibres sobre teatre.

Joan Anton Font

E N T I T A T S

P. F.

Ravaltext va néixer el pas-
sat mes de juny al bell

mig del Raval, al carrer de
Sant Oleguer. És una empre-
sa petita, però el seu ressò ja
s’ha sentit al barri, perquè la
seva vocació no és tant obte-
nir beneficis com procurar la
integració de dones amb risc
de marginació social mit-
jançant la feina. Dones de
tota la ciutat, però especial-
ment del Raval; sobretot do-
nes a càrrec de famílies mo-
noparentals i immigrants.
Per alguna raó els fundadors
de l ’empresa són entitats
arrelades al barri, l’associació
Surt, principalment, i la fun-
dació Tot Raval, a més de cinc
persones que hi participen a
títol individual. Foment Ciu-

tat Vella els lloga el local en
condicions especials.
En l’actualitat compta amb
onze treballadores, el 70% de
les quals són immigrants i el
72% tenen fills al seu càrrec.

Amb la infraestructura de
què disposen podrien arribar
a donar feina en el futur a
30 dones. Si bé ara Ravaltext
es dedica als arranjaments
de roba, “no estem tancats a
fer altres tipus de producció.
En el futur ja se’n veurà la
possibilitat connectant amb
dissenyadors d’aquí”, explica

la presidenta de Surt, Fina
Rubio.
A part d’oferir feina, un altre
objectiu de Ravaltext és “la
capacitació i professionalitza-
ció”, en paraules de Rubio,
que afegeix que també és pre-
vist formar les treballadores
perquè a llarg termini trobin
feina en empreses del mercat
lliure. També es pretén con-
tribuir a dinamitzar el Raval,
el seu teixit social.
Mirant el present, de mo-
ment el que ja està clar és que
Ravaltext té com a clients les
17 botigues de Zara a Barce-
lona i d’altres pertanyents
també a cadenes de moda. I
s’està negociant amb altres
possibles clients. També ofe-
reix els seus serveis als veïns,
ja que al costat del taller ha
obert una botiga.

Més informació
Ravaltext
Telèfon  93 329 04 82

Té com a clients  
les 17 botigues de
Zara a Barcelona i
altres cadenes

Ravaltext és una nova empresa dedicada a

l'arranjament de roba que té com a objec-

tiu la inserció sociolaboral de les dones

Al taller treballen 11 dones fent arranjaments de roba.

Ravaltext, una empresa sense ànim 
de lucre, però amb grans objectius

S E R V E I  P Ú B L I C

Redacció

La Síndica de Greuges de Barcelona vetlla pels drets fo-
namentals i les llibertats públiques dels ciutadans i ciu-
tadanes de Barcelona. S’hi pot dirigir qualsevol persona
física o jurídica que consideri que l’Administració li im-
pedeix o dificulta l’exercici legítim dels drets constitu-
cionals. La Síndica supervisa si els òrgans i els serveis de
l’Ajuntament han actuat de manera correcta, o bé si han
comès algun error o arbitrarietat. La queixa es pot pre-
sentar personalment, per fax o per correu electrònic.
Però sempre s’ha de ratificar amb un escrit signat i
aportar tots els documents que puguin servir per aclarir
la situació. En el cas de no tenir  l’escrit, l’oficina facilita
un imprès que es pot completar en el moment de pre-
sentar la queixa. Al web www.sindicadegreugesbcn.es
també es pot accedir al formulari de queixa i rebre'n in-
formació.  Si la reclamació s’admet a tràmit, la Síndica
investigarà per aclarir les causes del problema o els pos-
sibles errors comesos, i recomanarà o recordarà fórmu-
les per resoldre'ls. Quan sigui viable, farà una tasca de
mediació entre ciutadans i Ajuntament a fi d’aconseguir
una solució ràpida i satisfactòria de les queixes. Les re-
solucions sempre es comuniquen per escrit a la persona
afectada.  Pilar Malla, exdiputada i exdirectora de Càri-
tas, és la Síndica de Greuges de Barcelona. Ha manifes-
tat la seva intenció de treballar per al millor benestar de
totes les persones que viuen a Barcelona, especialment
dels més desvalguts.

Oficina de la Síndica de Greuges de Barcelona
Ronda de Sant Pau, 45, 3a planta (Palau Foronda) 
08015 Barcelona  Tel. 93 413 29 00
Sindicadegreuges@mail.bcn.es
www.sindicadegreugesbcn.es

Una adjunta a la Síndica atén una ciutadana.

La defensora dels drets dels
ciutadans de Barcelona
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P O L I E S P O R T I U

Pere S. Paredes

I van A gui lar,  membre de  la
Junta del Barceloneta Escacs

Club, i organitzador del V Open
Internacional d’Escacs de la Bar-
celoneta, explica com “ l’esport
dels escacs no té cap tipus de
frontera o barrera, ja que des de
nens petits fins a gent gran de 90
anys, blancs, negres, homes, do-
nes, en cadires de rodes o disca-
pacitats psíquics, juguen en les
mateixes condicions en tots els
torneigs”.
“Pots jugar contra persones amb
discapacitat  ps íquica  o  f ís ica

–puntualitza Aguilar– amb unes
petites variacions del reglament.
Un jugador que no pot fer servir
bé les mans, per exemple, pot te-
nir un company al costat que l’a-
judi. A vegades ho he fet jo ma-
te ix  i  he  anat  apuntant  les
jugades dels dos. En quin esport

has vist que no hi hagi cap tipus
de barrera, com en els escacs?”
pregunta Aguilar.
L’objectiu de l'organització d’a-
quest cinquè Open d’Escacs és
“augmentar la participació dels
jugadors i que els escacs arribin a
tothom. No busquem tant portar
grans mestres del món dels escacs
(si es pot, perfecte) com popula-
ritzar encara més un esport que

tothom considera minoritari”, ex-
plica Aguilar. “Un esport minori-
tari –continua Aguilar– que ac-
tualment té donades d’alta a la
Federació Catalana d’Escacs unes
7.000 ll icències.  A més, estan
comptabilitzats entre 60 i 80.000
practicants sense federar-se”.
L'actual edició del Open Interna-
cional d’Escacs de la Barceloneta,
que es juga al Centre Cívic d’a-
quest barri de Ciutat Vella, es va
inaugurar el passat 2 d’octubre i
finalitzarà el pròxim 26 de no-
vembre. Amb un total de 220 ju-
gadors, aquest torneig “és consi-
derat el tercer de Catalunya en
nombre d’inscrits i el vintè de
tota Espanya”, explica Ivan Agui-
lar.
Per poder donar un cop d'ull a
l'Open Internacional d’Escacs de
la Barceloneta dirigiu-vos a: Cen-
tre Cívic Barceloneta, C/Conreria
1-9, al costat del passeig Marítim
de la Barceloneta.

Des de nens de 6 anys
fins a persones de 90
anys, de totes les races,
religions i sexes, amb
discapacitats físiques o
psíquiques, tothom pot
practicar els escacs

A Catalunya hi ha més
de 7.000 llicències
i uns 80.000 practicants
d’aquest esport

Un moment de l’Open d’Escacs de la Barceloneta.

Els escacs triomfen en el centre cívic
de la Barceloneta fins a novembre

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

Coneixes Barcelona?

Coincidint amb la celebració del Dia
d'Internet, el web bcn.es ha posat en
marxa un joc de preguntes que té com a
temàtica principal la ciutat de Barcelona.
L'objectiu de "Coneixes Barcelona?" és
ajudar a descobrir aspectes de la ciutat
d’una manera divertida a partir de les
possibilitats que ofereix Internet.  
www.bcn.es/coneixesbarcelona/

El web dels joves de la ciutat

Els joves poden expressar-se i fer propos-
tes sobre el model de ciutat que volen. 
El web inclou el qüestionari "Tu què 
n’opines?", que serveix per copsar l'opinió
i les preocupacions dels joves de la ciutat.
També s’hi pot trobar informació estadís-
tica sobre els hàbits i valors de la pobla-
ció jove; sobre la política de joventut 
de l’Ajuntament; un fòrum obert que 
permet plantejar temes i donar opinions.
També hi ha una agenda d’activitats.
www.jovebcn.net

w

per MANEL



Què és Boadas?
Un Cocktail Bar obra d’un popular
bàrman internacional, Miquel Boa-
das, que havia nascut de pares cata-
lans a l’Havana Vella. 
Per què torna de Cuba?
Ell treballava en el bar Floridita, el
més important de l’Havana, però el
desig de conèixer la resta de la famí-
lia, que vivia a Lloret de Mar, el va
dur aquí. Llavors es va enamorar d’u-
na noia i va decidir quedar-se. Pel seu
bagatge en el món del bar i dels còc-
tels, va treballar en els establiments
més populars de Barcelona fins a arri-
bar al Quiosc de Canaletes.
I quan inaugurà aquest local?
Davant de la popularitat que anava
prenent amb els seus còctels, va de-
cidir establir-se pel seu compte i el
24 d’octubre de 1933 obria aquest
bar.
I vostè quan comença a fer còc-
tels? 
Als set anys, en una festa privada,
vaig fer el meu primer còctel, però
no va ser fins als catorze anys que

ja en faig fer d’una manera seguida
en entrar a treballar aquí d'aprenen-
ta, mentre seguia els estudis a l’es-
cola.  
Per què prendre un còctel?
En la beguda s’ha de beure poc i bo,
i el còctel té aquesta dualitat. A
més, sempre n’hi ha un per a cada
moment: un aperitiu estimulant per
obrir les ganes de menjar, digestius
per pair bé un bon dinar, etc.
I d’amor?
La millor manera d ’enamorar és
brindar amb una copa de bon cava
(el pare sempre ho deia). Una copa
en solitari està bé, però si és en
companyia és més amena.
El còctel és una beguda o un ri-
tual?
És una conjunció de totes dues co-
ses: una beguda del moment oportú
i al mateix temps és ritual, perquè
hi ha una mica de misteri en la ma-
nera de preparar-lo.
Això predisposa el client a en-
trar en una altra atmosfera?
Predisposa a la cordialitat d ’una
manera informal de prendre un
aperitiu.
Això té res a veure amb la inti-
mitat del local?
Penso que ara es fan establiments
moderns i amb grans pressupostos,

però que resulten inhòspits. L’equi-
libri d’un local és que resulti acolli-
dor, intentar crear-hi un ambient
que recordi la casa i el caliu de ca-
dascú.
Tenen una bona varietat de
còctels?
Entre els clàssics i els propis que
hem inventat i dedicat a un perso-
natge o esdeveniment, en tenim re-
gistrats més de quatre mil. Aquest
és un món en el qual cada bàrman
inventa les seves pròpies fórmules.
Com s’inventa un còctel?
Primer cal tenir un diàleg amb la

persona o ser un bon coneixedor de
l’esdeveniment. I com passa al res-
taurant ,  preval  al lò que més ha
agradat a la persona. Cal penetrar
una mica en la seva personalitat.
Ara acabem de fer-ne un per a una

empresa nàutica: l’hem fet de color
blau, pel mar, i de rom, la beguda
del mariner. Cal estar atents a tot,
fins i tot dels petits detalls, perquè
no solament ha de ser bo, sinó que
també ha de ser agradable a la vista.
A qui estan dirigits?
Indistintament a homes i a dones.
Abans, els homes prenien conyac i
les dones licor dolç. Ara els gustos
han canviat. Aquí ve gent de totes
les edats, fins i tot criatures a les
quals fem còctels sense alcohol a
base de fruites. I obrim fins i tot el
dia de Nadal, perquè és una tradició
que després de la travessa del port
passin per aquí directius i nedadors.
I quan es jubili, hi haurà conti-
nuïtat de Boadas?
Aquest és el problema i cal pensar
alguna fórmula: a la ciutat, aquest
bar és tota una institució i com que
la successió no pot ser generacional,
perquè no tenim fills, ens agradaria
que l’Administració l’agafés com un
lloc annex d’una escola d’hostaleria
per a la formació de futurs bàr-
mans.
Si tornés a néixer, tornaria a
Boadas?
Sí, perquè això és la meva vida, i
igual que el meu pare, em fa molt
feliç estar-hi al capdavant.

Josep Maria
Contel
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E N T R E V I S T A Maria Dolors Boadas, bàrman i propietària del Boadas Bar  

Maria Dolors Boadas, una amant dels còctels i del seu local.

Darrere la barra del bar, Maria Dolors Boadas

sempre està atenta a la barreja que curosament

ha preparat amb una tècnica heretada del seu

pare i que fa les delícies dels seus clients

“En la beguda s’ha de
beure poc i bo, i el còctel té

aquesta dualitat. A més,
sempre n’hi ha un per a

cada moment”

“Als set anys, en una
festa privada vaig fer
el meu primer còctel”


