
Durant el mes d’agost, carrers com
Ferran i Bisbe o places com la de la
Mercè o Sant Felip Neri han esde-
vingut escenaris de la pel·lícula El
Perfum ,  basada en la novel·la
homònima de Patrick Süskind. Si
la novel·la va ser un best seller als
80, la superproducció que dirigeix
Tom Tykwer promet ser l’esdeveni-
ment cinematogràfic internacional
de l’any 2006, que mostrarà els ca-
rrers de Ciutat Vella i d’altres es-
pais de Barcelona per tot el món.
El rodatge ha representat també
feina per a tècnics i artistes locals:
39 actors, 110 tècnics, 17 perso-
nes de vestuari, 30 maquilladors,
30 perruquers,  30 estil istes i
5.000 extres, la gran majoria de
Barcelona.

“El Perfum” envaeix Ciutat
Vella amb històries de cine

Campanya de promoció
del comerç del Casc Antic

Un moment del rodatge d’“El Perfum”.

OBJECTIU

Promocionar el 
barri i la seva
activitat comercial 

TERRITORI

Afecta els barris de
Santa Caterina, Sant
Pere i la Ribera

PROGRAMA

Inclou una Passarel·la
de Moda de 
dissenyadors del barri

Pàg. 3

Pàg. 5

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Carolina Pallès
La florista degana 
de la Rambla

“Tot el que té de 
bonic la flor, ho té 
de dur treballar-hi”

F E S TA Pàg. 4

Festa Major
de la Ribera
Màgia, gegants i xaranga

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Cursa de la Mercè
Milers de corredors 
omplen els carrers

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

L’Oficina d’Atenció 
al Client d’Aigües 
canvia d’adreça

E Q U I PA M E N T S Pàg. 6

El punt verd mòbil
arriba a tots 
els barris
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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

CIUTAT VELLA2 Octubre 2005

I N F O Ú T I Lt

                                                                                                                     

CIUTAT VELLA
B A R C E L O N A

L ’A G E N D AW

    

Divendres 14 i dissabte 15 d’octubre
Mercat medieval
De 10 a 20 h. Mercat de Santa Caterina i voltants
Parades i activitats artesanes i d’animació.

Divendres 21 d’octubre
Passarel·la de moda
A les 18 h. Plaça de Sant Pere
Amb dissenyadors del Casc Antic.

Diumenge 30 d’octubre
650è aniversari de la plaça Nova
De les 11 a les 20 h. Plaça Nova
Seguici amb els gegants vells, els bastoner, l’Àliga de la
ciutat..., sardanes amb la Cobla Popular, animació in-
fantil amb Pepsicolen, castanyada i lluïment de foc
amb la Víbria de Barcelona i l’Arpella del Barri Gòtic.

Fins al 23 d’octubre 
Fotomercè 2005
Palau de la Virreina (La Rambla, 99)
Les millors fotografies de l’edició de l’any passat.

Del 6 d’octubre a l’1 de novembre
Mercè Rodoreda. Una poètica 
de la memòria
Palau Moja (Portaferrissa, 1)
Repàs a la trajectòria vital i literària de l’escriptora.

Tot el mes d’octubre
Els llibres il·lustrats per Picasso
Museu Picasso (Montcada, 15-23)
Col·lecció de llibres il·lustrats per l’artista.

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

Fins al 24 de novembre
Converses a Barcelona: llibres per 
pensar, llibres per somiar
Palau de La Virreina (La Rambla, 99)
Pensadors i filòsofs parlen de textos literaris. Participen
Victòria Camps, Fernando Savater, J. M. Terricabras.

Divendres 14 i dissabte 15 d’octubre
Hipnotik Festival 2005
D’11 a 14 h. Centre de Cultura Contemporània 
de Barcelona-CCCB (Montalegre, 5)
Festival de hip hop des d’una perspectiva artística, so-
cial i industrial.

Dimarts 18 d’octubre
London Simphony Orchestra
A les 21 h. Palau de la Música (Sant Francesc de Paula, 2)
Amb obres de Schuman i, Brahms.

Dimarts 18 d’octubre
Monigotics musics
A les 22 h. CCCB (Montalegre, 5)
Dins del Festival LEM de Gràcia Territori Sonor.

Del 19 al 22 d’octubre
Zepelin 2005-Festival d’Art Sonor
De 17 a 22 h. CCCB (Montalegre, 5)
Les alarmes, els telèfons, els clàxons, els aparells de rà-
dio i de televisió, etc. centren l’atenció del festival.

Divendres 21 d’octubre
Benvingut Mr. Quixot!
A les 20.30 h. Pg. del Born
Concert que escenificarà un imaginari retorn del Qui-
xot a la ciutat de Barcelona.

Diumenge 23 d’octubre
Festival de Tardor de Ribermúsica
A les 20 h. C. C. Convent de Sant Agustí (Comerç, 36)
Concert de cloenda.

Dijous 27 d’octubre
Morir no corre prisa/Helado al vino
A les 21.30 h. Centre Cívic Barceloneta (Conreria, 1-9)
Dues peces de dansa amb sentit de l’humor i perfecta
fusió entre dansa i teatralitat.
Twise Read
Segona part. Centre Cívic Barceloneta (Conreria, 1-9)
De la Akram Khan Dance Company.

De l’11 al 16 d’octubre
10a Mostra de Teatre de Barcelona
A les 21 h. Teatre Nou Tantarantana (Flors, 22)
Vintperquatre presenta Venuts (11 i 12 d’octubre), Ata-
raxia Teatre, Ser un altre (13 i 14 d’octubre) i la Cia. 
Teatre al detall ofereix Evidències (15 i 16 d’octubre).

www.bcn.es/publicacions

bcnrevistes@mail.bcn.es
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L’Eix Comercial del Centre
Històric “BCN de Palau a

Palau”, del qual formen part
500 establiments, pretén do-
nar a conèixer el nou dina-
misme de l’activitat comercial
del barri mitjançant tot un
seguit d’activitats de caire po-
pular i festiu que organitzen
la Federació de Comerç del
Casc Antic, el Districte de
Ciutat Vella i l’Institut Muni-
cipal de Mercats de Barce-
lona.
Si bé l’eix comercial també in-
clou la Ribera, un barri que
pràcticament no necessita

promoció, són els barris de
Santa Caterina i de Sant Pere
els principals destinataris
d’aquesta campanya de pro-
moció econòmica i foment
comercial, objectiu que ja es-
tava recollit en el projecte
d’intervenció integral de San-
ta Caterina i de Sant Pere,
que compta amb els ajuts de
la Llei de Barris de la Genera-
litat.
Les activitats de Tardor al
Casc Antic van començar el
dia de la Mare de Déu de la
Guia (8 de setembre), quan
es va celebrar la 1a Mostra de
comerç del carrer de Carders i

es va obrir al públic la Capella
d’en Marcús. Van continuar
el 21 de setembre amb la
inauguració del Mercat de
Santa Caterina i dels nous
carrers dels entorns el cap de

setmana posterior. Els espec-
tacles al carrer i una Trobada
de puntaires en van ser els
protagonistes.
De caràcter diferent seran els
actes que encara s’han de ce-
lebrar. El 21 d ’octubre hi
haurà una Passarel·la de
Moda amb dissenyadors del
Casc Antic, la segona edició
de la qual tindrà lloc a la
plaça de Sant Pere, a partir de
les 18.00 hores. Durant el
mes de novembre s’obrirà al
públic un Mercat Medieval,
pels voltants del Mercat de
Santa Caterina (dies 4 i 5), i
se celebrarà una Festa del Vi

Novell (dimecres 30, a les 8
del vespre) al carrers d’Agu-
dells i de Canvis Vells. El pro-
grama finalitzarà l’1 de de-

sembre amb la 8a Mostra de
Sant Eloi-Mostra d’Artesans
de la Ribera, la qual es podrà
visitar als carrers d’Argente-
ria i Vigatans.
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Animació popular a l’avinguda Cambó, al costat del Mercat de Santa Caterina.

Amb el nom d’“El Casc Antic 

ve de gust” s’ha posat en marxa

un programa d’activitats de

tardor que té com a objectiu

promocionar el barri i la seva

activitat comercial

El dia 21 hi haurà
una Passarel·la
de Moda amb
dissenyadors 
del Casc Antic

Els Casc Antic es promociona
amb activitats lúdiques

C IU TA DA N S  OPINE N

Tamara
Rodríguez
Estudiant

Em sembla molt bé que
hi hagui moltes activi-
tats que donin vida als
barris. Jo el que més
faig al barri és comprar
roba perquè hi ha mol-
tes botigues de moda.

Maria Alonso
Estudiant

Considero que és bo
reformar els barris,
sobretot els més antics
com aquest del Casc
Antic, però sense per-
dre el tarannà.
Progressar és bo. 

Felipe Pérez
Jubilat

Me gustan mucho las
actividades que están
haciendo. De este modo
con estas actividades la
gente está entretenida,
lo pasamos bien y hay
más civismo.

Eva Zulema
Dependenta

Estoy al corriente de
las actividades y me
parece genial porque es
muy bueno para los
barrios del Casco
Antiguo. Se está revita-
lizando mucho.

Pedro Raja
Jubilat

Em sembla molt bé,
però encara queden
coses per fer. El comerç
del barri ha donat una
volta molt important,
està molt millor. Tot el
que siguin activitats
d’esbarjo són bones.

Rosa Ganuza
Pensionista

Ara està tot millor amb
les obres noves i el nou
Mercat de Santa
Caterina. Espero que
amb aquestes activitats
es revifi tot encara
més. Estaria molt bé.

Q u è  l i  s e m b l e n  l e s  a c t i v i t a t s  l ú d i q u e s  d e  t a r d o r  q u e  p r o m o u  e l  D i s t r i c t e ?

B C N  D E  PA L A U  A  PA L A UA

                             

L’eix comercial que es vol dinamitzar està comprès entre
el Palau de la Música i el Pla de Palau, i inclou barris amb
identitats tan diferents com el de Sant Pere, Santa
Caterina i la Ribera. És la primera vegada que es fa una
campanya de promoció conjunta d’aquest eix, el qual
presenta una oferta comercial molt variada i que com-
patibilitza l’existència d’un comerç de proximitat amb la
pretensió de convertir-se en referent de tota la ciutat.
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El port des de Colom
Si bé la línia del cel del port que es veu des de dalt de
monument de Colom ha canviat poc, la resta de molls
que l’envolten s'han transformat substancialment. El
moll de les Drassanes, porta de la ciutat al mar, era el
lloc on hi havia la nau Santa Maria –vaixell utilitzat per
filmar la pel·lícula Alba de América– i punt d’embarca-
ment de les golondrines. Mentre que la nau cinema-
togràfica ha desaparegut, les embarcacions d’esbarjo s’-
han modernitzat i han ampliat el recorregut; el moll
s’ha rehabilitat i s’ha construït des d’aquest punt la
rambla de Mar que l’uneix al moll d’Espanya, reconver-
tit en zona d’oci, amb cinemes, restaurants, botigues,
l’Imax i l’Aquari. A l’altre costat, en el moll de Barcelona,
s’hi ha aixecat el World Trade Center de Barcelona, amb
130.000 metres quadrats dedicats als negocis.    

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

Abans Panoràmica del port de Barcelona l’any 1988.

Ara Amb la nova urbanització del moll de les Drassanes,
els cotxes han cedit espai als vianants.

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

Núria Mahamud

A mb la cercavila de la
xaranga Los Labrado-

res es va iniciar un cap de
setmana de festa intens al
barri de La Ribera, que va
celebrar la seva Festa Ma-
jor a mitjans de setembre.
Encara que l ’ inici  de la

festa va estar deslluit per
la pluja, es van poder ce-
lebrar la majoria dels ac-
tes programats. Així es va
fer una xocolatada per als
més petits, la tradicional
passejada de Gegants del
Casc Antic pel passeig del
Born, un vermut per a la

tercera edat i un especta-
cle d’humor amb el Màgic
Andreu i el grup de varie-
tés  Col lon Bal let .  En-
guany el pregó va ser lle-
g i t  per  P i lar  Mercadé,
presidenta de la Fundació
Prisba, una entitat forta-
ment arrelada al barri.

Passejada de gegants, actuació del Màgic Andreu i cercavila amb la xaranga Los Labradores.

Màgia, gegants i xaranga 
a la Festa de la Ribera

2005, 400 pàg.
Format: 22,5 x 27 cm
PVP: 45 euros
ISBN 84-8478-144-5
Coedició de l’Ajuntament i Triangle Postals

Barcelona. Palimpsest
Joan Barril (text) | Pere Vivas (fotografia)

Els barcelonins, tant els de tota la vida com els d’un únic
dia, ens sorprenem d’una ciutat que és capaç de mante-
nir les pedres ben posades i que fa que els balcons i els
carrers llueixin colors ben diferents, segons pregona Joan
Barril, autor del text del llibre. Un llibre que permet
encara mirar Barcelona de més a prop, amb més detall,
contraposant la pedra al color, el gòtic al contemporani,
les persones a l'urbanisme...
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Torna un clàssic del Pati Llimona
A partir d’aquest mes d’octubre es reprèn un clàssic
del Pati: “Cocinando Cultura”, una trobada on es tas-
ten deliciosos plats d’arreu i es comparteix un bon
ambient. El curs se celebra l’últim dissabte de cada
mes a les 14 hores. El preu de l’activitat és de 5 euros.
Cal recordar que el Pati Llimona té una àmplia oferta
d’activitats. S’hi fan cursos i tallers sobre paraula, fo-
tografia, cinema, adolescents i joves, infants o expo-
sicions. Més informació: patillimona@transit.es.

Tallers d’educació ambiental al districte
El Grup Ecologista del Nucli Antic de Barcelona, que
col·labora amb el Pla de Civisme de l’Ajuntament al
districte, fa quatre anys que organitza aquest projec-
te. Es tracta d’un cicle d’activitats sobre els residus i
el reciclatge que es fa a les escoles i instituts de Ciu-
tat Vella. Els objectius són que els infants i joves re-
flexionin i coneguin la problemàtica mediambiental i
l’ecologia urbana.

Quiosc de begudes no alcohòliques
Des d’aquest estiu ja es pot gaudir del nou quiosc de
begudes situat al Parc de la Barceloneta. Es tracta del
Territori Zero Graus, que és un quiosc de begudes
sense alcohol que consta d’una terrassa amb deu tau-
les i lavabo públic. L’Associació d’Ajuda Mútua d’Al-
cohòlics Rehabilitats gestiona aquest espai per dina-
mitzar el parc. A més, també fa tasques de suport a
persones addictes a l’alcohol.

Activitats al Convent de Sant Agustí
Amb l’arribada de la tardor el Centre Cívic del Con-
vent de Sant Agustí ha programat tot un seguit de
cursos, tallers i seminaris. Entre les diferents pro-
postes es pot escollir entre els cursos de noves tecno-
logies, música i art. Activitats de tai-txi, tango o fla-
menc. Cursos de ioga i dansa del ventre. Tallers per a
joves, de teatre o expressió plàstica. Més informació:
conventagusti@transit.es.

Pilar Fernández

Jean-Baptiste Grenouille,
l’assassí inodor que capta

totes les olors per molt subtils
i llunyanes que siguin, va néi-
xer, cometre malifetes i morir
als carrers de Ciutat Vella. Al-
menys a la pel·lícula que el di-
rector alemany Tom Tykwer
està rodant basant-se en el
best seller El Perfum. Història
d’un assassí, de Patrick Süs-
kind. Durant el mes d’agost,
Barcelona, i en especial el dis-
tricte de Ciutat Vella, va ser es-
cenari natural d’una superpro-
ducció que, per a alguns,
podria estar present en la ce-
rimònia dels Oscar 2006. Els
carrers de Ferran i del Bisbe,
els voltants de la plaça Reial o
la plaça de la Mercè i la de Sant
Felip Neri es veuran, encara
que potser no s’identificaran, a
sales de cine d’arreu del món
simulant ser l’atapeït i pesti-
lent París del segle XVIII. 

El rodatge de pel·lícules, do-
cumentals i espots publicita-
ris són un mitjà de promoció
impagable de la ciutat, la qual
ja fa anys que s’ha convertit
en un gran plató, encara que
poques vegades d’un rodatge
de les dimensions d ’El
Perfum. A més de la promo-

ció, els rodatges proporcio-
nen llocs de treballs a autòc-
tons. En el cas de la pel·lícula
de Tykwer, ha ocupat 39 ac-
tors, 110 tècnics, 17 perso-
nes de vestuari, 30 maquilla-
dors, 30 perruquers, 30
estilistes i 5.000 extres, la
gran majoria també de Barce-
lona. Això sense comptar les
places d’hotels ocupades, els

apartaments, naus i magat-
zems llogats o els serveis de
càtering utilitzats.
Tot i els beneficis, a Ciutat Ve-
lla s’ha hagut de posar límit
als rodatges, perquè el desen-
volupament de la rutina als
petits carrers del districte no
és gaire compatible amb l’en-
renou que s’hi origina. Durant
tot aquest any s’ha limitat el
nombre de permisos per fil-
mar a un a la setmana. Si bé
aquesta restricció és vàlida per
a tots els barris, la zona de la
Ribera és la més afectada, ja
que és la que concentra la ma-
joria de les sol·licituds. Fonts
del Districte afirmen que en el
cas de pel·lícules i documentals
les condicions no són tan es-
trictes com amb els espots pu-
blicitaris, ja que a part de la
promoció que puguin repre-
sentar, es valoren altres fac-
tors, com pot ser el que aporta
el rodatge o el treball previ que
s’ha de fer. Pel que fa a El per-
fum, l’Ajuntament va aconse-
guir que es filmés en el mes
d’agost i que es reduís el temps
de rodatge en exteriors.

Arriba el Festival de Tardor Ribermúsica
Beatriu Sanchís 

Del 21 al 23 d’octubre té
lloc la celebració d ’a-

quest esdeveniment musical
que omple el barri de la Ri-
bera amb actuacions dels
més diversos estils. El festi-
val té el seu precedent en la
gran Festa de la Música de la
Ribera de l’any 1995. Amb la
segona edició del Festival de
Tardor, es constitueix en as-
sociació i comença a impul-
sar una intensa activitat de
concerts al llarg de tot l’any.

L’associació també posa en
marxa un ampli programa
social educatiu, integrador i
de sensibilització musical. El
2000 es crea la Fundació Pri-
vada Ribermúsica, gestiona-
da per un patronat que orga-
nitza el Projecte Musical de
la Ribera. Sota el lema “Més
de 100 espais amb actua-
cions musicals gratuïtes al
barri de la Ribera”, el festival
es desenvolupa al llarg d’un
intens cap de setmana i pren
com a escenaris els monu-

ments del seu nucli històric,
així com les places més em-
blemàtiques del barri. Sense
oblidar els bars, restaurants i
els tallers d’artesania i boti-
gues del sector artisticoco-
mercial del territori. Un fes-
tival on tenen cabuda totes
les músiques i totes les per-
sones. Amb el fil conductor
de la música, Ribermúsica
crea un eficaç espai de cohe-
sió cultural, comercial i artís-
tic. Per a més informació:
www.ribermusica.orgUna de les actuacions de Ribermúsica.

Durant l’agost, Ciutat Vella es va convertir en
el plató d’ El Perfum, segurament un dels
esdeveniments cinematogràfics del 2006

Moment del rodatge d’”El Perfum” al carrer Ferran.

La pel·lícula ha
ocupat 5.000
extres, la majoria
de Barcelona

“El Perfum”, història d’un
plató de cine a Ciutat Vella
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A l barri del Raval, hi trobem l’Espai Ma-
llorca, un espai que és tot un referent

per als illencs que viuen a Catalunya i per a
tots els catalans interessats en la cultura bale-
ar. El centre va néixer l’octubre de 1998 com
una iniciativa de la Conselleria de Cultura del
Consell de Mallorca per difondre i promoure
la cultura de l'illa a Catalunya. Més endavant
s'hi van afegir Menorca, Eivissa i Formente-
ra. Des de fa quatre anys, al capdavant de
l'Espai Mallorca hi trobem l’Amanda Vich, la

qual amb l’Abigail s’encarrega de les activitats
culturals. Hi ha una llibreria, que porten la
Carme i l’Helena, amb més de 6000 llibres i
discos relacionats amb les illes, un espai de
consulta de diaris i publicacions, productes
gastronòmics i una sala d’exposicions que ha
exhibit obres d’artistes tant consagrats com
novells. També s'hi fan conferències, concerts
i recitals de poesia. 

Espai Mallorca   C/ del Carme, 55

E L  T A U L E L L

Ses Illes tenen el seu espai al carrer del Carme

Espai Mallorca és un referent de la cultura balear.

Joan Anton Font

E Q U I P A M E N T S

Redacció

Fluorescents, bombetes,
dissolvents, pintures, ver-

nissos, coles, aerosols, piles,
bateries, petits electrodomès-
tics, olis de fregir, olis de cot-
xe, roba, sabates... Tothom té
a casa seva estris que han
deixat de fer la seva funció i
que cal llençar. En molts ca-
sos són materials que no s’-
han de llençar a les escom-
braries de rebuig, ni a les de
brossa orgànica. Com fer-ho?
El Punt Verd Mòbil és el sis-

tema ideal. Es tracta de ca-
mions preparats que recorren
el districte per facilitar el re-
ciclatge al veïnat. Estan con-

dicionats amb petits conteni-
dors, on es poden dipositar
les deixalles, cadascuna al lloc
que li correspon.
A Ciutat Vella el Punt Verd
Mòbil es pot trobar dimarts,
dijous i dissabte, en horaris
diferents i en un total d’onze
llocs repartits per tot el dis-
tricte.

El Punt Verd es pot
trobar tres dies a la
setmana en onze
llocs diferents

Els punts verds
mòbils són un servei
de l’Ajuntament de
Barcelona pensats
per facilitar la reco-
llida selectiva a la
ciutadania

El punt verd mòbil s’acosta als barris.

Els punts verds mòbils acosten 
el reciclatge als domicilis

Horari Dimarts Dijous Divendres

10 a 12 h Mercat de la Boqueria Mercat Barceloneta Mercat Santa Caterina
Rambla, 105 Atlàntida, 45 Av. Francesc Cambó, 21

(12.15 h)
12.15 a Pl. Bonsuccés, 6 Pl. de l’Àngel Pl. Sant Agustí, 1
14.15 h (13.15 h)

Pg. Born/Comerç
(Pl. Comercial, 3)

(17 h)
17 a 19 h Pla de Palau, 1 Rambla del Raval, 24 C/ Bergara, 1

(Davant Llotja) (18 h)
Portal de l’Àngel
(Pl. Carles Pi i Sunyer, 1)

Les activitats van adreçades a infants i joves fins a 17 anys.

S E R V E I  P Ú B L I C

Núria Mahamud
L’Oficina d’Atenció al Client d’Aigües de Barcelona
(Agbar) del carrer Diputació, 355, ha canviat d’empla-
çament. Des de setembre s’ha traslladat al carrer Con-
sell de Cent 396, a només 100 metres de l’anterior, la
qual ha estat oberta durant més de trenta anys al cos-
tat de l’antic palauet del marquès de Santa Isabel.
En aquesta nova oficina es poden fer les mateixes ges-
tions que es feien fins ara: obtenir informació sobre
serveis i tarifes, contractar l’alta o donar-se de baixa,
domiciliar el pagament de les factures, així com també
fer un canvi de dades, presentar una reclamació o un
suggeriment a la companyia o sol·licitar un duplicat de
la factura. A més, els ciutadans i ciutadanes també po-
den fer totes les seves gestions a través dels telèfons
gratuïts i d’Internet per evitar cues i desplaçaments.
Així doncs, des d’ara existeixen a Barcelona dues ofici-
nes d’Atenció al Client de la companyia de l'aigua: la
de Consell de Cent, 396 (entre passeig de Sant Joan i
Bailèn), i l’oficina del carrer Pallars, 477, al districte
22@ (a cinc minuts de Diagonal Mar). D’altra banda,
cal recordar que la Torre Agbar de la plaça de les Glò-
ries no té cap oficina d’atenció al públic.

Aigües de Barcelona 
Oficines d’Atenció al Client
• Consell de Cent, 396 
• Pallars, 477
Horari: de dilluns a dijous, de 8.30 a 16.30 h, 
i divendres, de 8.30 a 14.30 h.
Telèfon d’Atenció al Client: 900 710 710
(de dilluns a divendres de 8 a 20 h)
Telèfon d’Avaries: 900 700 720 (24 h)
www.aiguesdebarcelona.es

Interior de la nova oficina.

Aigües trasllada l’oficina
a Consell de Cent, 396
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P O L I E S P O R T I U

Pere S. Paredes

J a ho havien previst els organit-
zadors en veure que més de

5.200 corredors s’havien inscrit a la
tradicional cursa, que aquest any ha
donat el tret de sortida a tots els
actes que l’Ajuntament de Barcelo-
na ha organitzat per celebrar la Fes-
ta Major de la ciutat.
L’avinguda Maria Cristina i l’avin-
guda Rius i Taulet estaven plenes
de corredors una hora abans del
tret de sortida. Tot eren partici-
pants escalfant els músculs davant
els 10 quilòmetres que s’havien de
córrer minuts després.

El temps va acompanyar els corre-
dors, perquè aquest diumenge va
aixecar-se amb molt bon temps,
amb no massa calor i una mica de
fresca; dia ideal, segons els corre-
dors, per prendre part a les curses.
Ara bé, eren tantes les ganes que te-

nien els participants de començar
la cursa, que un petit endarreri-
ment del moment de la sortida va
servir per veure (o més ben dit,
sentir) una xiulada general, fins
que es donà el tret de sortida, que
va anar a càrrec de l’alcalde de Bar-
celona, Joan Clos. 
Els més de 5.200 atletes van recór-
rer els 10 quilòmetres, com és tra-
dicional, pels principals carrers del

centre i amb l'encoratjament per
part de tots els veïns d’aquests bar-
ris. Corredors com Albert Dejoan,
de Ciutat Vella, que ha “corregut
més de cinc edicions i cada vegada
em quedo parat de veure l’ambient
que hi ha entre els corredors i pels
carrers de Barcelona”.
“I encara que sembli una incon-
gruència —afirma l’Albert— el mi-
llor d’aquesta cursa és que hi corre
molta gent i, ja que ho preguntes, el
pitjor és que hi ha tanta gent. Però
sempre és preferible, al nivell com-
petitiu que anem, que hi hagi molta
participació ciutadana per fer una
veritable festa”.
Kenza Wahbi, amb 35’11, i en Pol
Guillem, del FC Barcelona, amb
30’49, van ser els guanyadors d’a-
questa XXVII edició. Per en Pol, “és
el millor punt de sortida per a les
festes de Barcelona. Falta una mica
de cultura esportiva i com més cur-
ses hi hagi, millor”.

“No ho puc creure!”,“No
podrem sortir!” o “Quina
passada!”. Frases com
aquestes se sentien a
prop del punt de sortida
de la XXVII edició de la
Cursa de la Mercè

Pol Guillem, del FC
Barcelona, i Kenza
Wahbi, guanyadors 
d’aquesta XXVII edició

Milers de corredors van omplir els carrers.

La Cursa de la Mercè, tret de 
sortida de les festes de Barcelona 

per MANEL

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

Contra el racisme i la xenofòbia

A la pàgina de l’associació no governa-
mental SOS Racisme, hi trobareu tot
tipus d’informació i de denúncies de
situacions que atempten contra la igual-
tat i els drets fonamentals de les perso-
nes. A més, ofereix material didàctic
molt útil dirigit tant a educadors/es com
a estudiants de primària i secundària.
També hi podeu fer arribar les vostres
denúncies.
www.sosracisme.org

Comença la temporada de bolets

L’associació de micologia Font i Quer us
ofereix tot tipus d’informació sobre la
recerca i la difusió dels coneixements
micològics, la prevenció d’intoxicacions
produïdes per la ingesta de bolets, així
com la conservació i protecció de la
flora. També hi trobareu una galeria de
fotografies de diferents bolets i informa-
ció sobre sortides organitzades. 
www.fontiquer.org

w

                            



Vostè és una autèntica florista de
la Rambla?
Jo diria que sí, perquè pertanyo a una
nissaga de quatre generacions de floris-
tes. Aquesta parada, que és la més anti-
ga de la Rambla, la regentem des de
l’any 1888, però abans la meva rebes-
àvia ja venia flors pel carrer.
I el nom de Carolina?
Des de la meva besàvia fins a mi, hem
dut aquest nom. 
Tants anys donen per a moltes
anècdotes, oi?
Sí, moltes. Per exemple, García Lorca va
fer molta amistat amb la meva àvia
quan, en ocasió d'una obra de teatre on
actuava la Margarita Xirgu, com que es
necessitaven flors fresques cada dia, va
caldre un gran esforç de totes les floris-
tes de la Rambla per subministrar-les.
García Lorca, com a agraïment les va
convidar a una representació especial
per a elles. Bé, de fet sempre hi han pas-
sat i hi passen molts actors, polítics, etc. 

I anècdotes?
També vam tenir Dalí com a client, al
qual havíem de servir cada dia, a la ma-
teixa hora, unes flors especials, a l’Hotel
Ritz. Un dia que va venir per la parada,
s'hi va deixar una petita tortuga de ter-
ra. Nosaltres la vam guardar, però es va
perdre. A l’endemà van venir a buscar-
la, però com que no es trobava per en-
lloc, vam haver de comprar-ne una altra
de similar.
I de quina persona guarden més
bon record?
Del doctor Fleming, sense cap mena de
dubte. La meva avia va quedar enlluer-
nada, en tenir davant aquella persona,
que gràcies a la penicil·lina havia salvat
tanta gent. 
En què ha canviat la seva feina?
Aquí, a la Rambla, hi ha molta gent que
ven flors, però una cosa és vendre'n i
una altra treballar-la.
Llavors, què és ser florista?
Una barreja de venedora de flors i de
practicant de l’art floral. Cal saber-les
treballar, les flors, tenir un toc de sensi-
bilitat i bones mans. Es pot ser molt
bona artista, però tot depèn de la pun-
tuació que et donin els altres.
Avui hi ha una nova manera de

treballar la flor?
Tot canvia. Avui els rams són més mo-
derns, més minimalistes i amb menys
flors. A més, ara hi ha flor de qualitat i
es treballa d’una manera menys carre-
gada i més estilitzada.
Què ha après de la seva avia i del
seu pare?
Tot i portar-ho a la sang, penso que ho
he après tot d'ells, sense els quals no se-
ria qui sóc, i aquest ha estat el millor lle-
gat que m’han deixat.

Els troba a faltar?
Si en la meva vida pogués demanar la
satisfacció d'un desig, aquest seria que
tornessin. El traspàs de la meva àvia era
llei de vida, però el del meu pare, que
era el capità... Jo he continuat enda-
vant, que era el que ell volia. Penso que
allà on estigui se'n deu sentir orgullós.

És sacrificat treballar de florista?
Sí, però totes les feines són sacrificades.
Aquesta demana moltes hores de dedi-
cació. Tot el que té de bonic la flor, ho té
de dur el fet de treballar amb ella, i més
a la Rambla, que estàs a l’aire lliure i
amb un somriure, encara que estiguis
trist o malalt. Això no obstant, cal dir
que la parada d’avui no és com la de la
meva àvia, que havia de dur les flors en
un carretó i anar a buscar l’aigua a la
font. Ara, si t’agrada no és tan dur.
El seu pare tenia molt bon hu-
mor. I vostè?
El meu humor és més negre, molt ne-
gre, però penso que al meu pare no li
desagradaria, perquè tenir un bon hu-
mor negre serveix per donar-li la volta a
la vida, al mateix temps que esdevé
també com una cuirassa.
Deu ser per això que li han escrit
la seva necrològica en vida?
Ho he trobat fantàstic. És un joc que
em porto amb un molt bon amic, i que
ve de quan es van morir el meu pare i el
seu germà. Són coses que sorgeixen
quan tens molt dolor dins i esclaten.
Si tornés a néixer seria florista?
Sí, perquè aquesta experiència ha estat
molt positiva per a mi.

Josep Maria
Contel
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E N T R E V I S T A Carolina Pallès, la florista degana de la Rambla 

Per Carolina Pallés, les flors són alguna cosa més que un negoci.

Carolina Pallès és un binomi format, d’ una

banda, per una nissaga de floristes i de l’altra,

per un compromís amb la societat. Totes dues

condicions la fan estar al peu del canó des de la

seva parada de la Rambla

“Una pot ser molt bona
artista, però tot depèn 
de la puntuació que et

donin els altres”

“Tot el que té de 
bonic la flor, ho té 
de dur treballar-hi”

                                    


