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Pilar Mercadé
Directora
de la Fundació Prisba

“La nova cara de la
pobresa és una dona
immigrant amb fills
o una persona gran”
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La Barceloneta
Celebra la Festa Major
a final de mes
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IV Open Futbol Sala
al Raval
Nou de la Rambla, campió
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Casaments civils
Més horaris i més espais
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El Raval
La velocitat màxima de
circulació serà de 30 km/h

El pròxim 3 d’octubre, el nou sis-
tema de regulació de l’aparcament
al carrer arriba a la Barceloneta.
D’aquesta manera, tot el districte
de Ciutat Vella queda definitiva-
ment inclòs dintre del projecte de
l’Àrea Verda. Recordem que, de
fet, la Barceloneta ja disposava
d’un pla d’aparcament per a veïns.
Amb el canvi, s’amplien les places
reservades per a residents, de les
1.005 actuals fins a les 1.310. A la
pràctica, això vol dir que entre set-
mana, només els veïns podran
aparcar al cor de la Barceloneta.
Els no residents hauran d’aparcar
als carrers limítrofs del barri (pas-
seig Marítim, Joan de Borbó...) on
s’ha ampliat el nombre de places
d’Àrea Blava disponibles.  

El senyal de l’Àrea Verda començarà a veure’s a la Barceloneta.

OBRES

Podrien començar
durant el primer
trimestre de 2007

APARCAMENTS

Se soterraran els de
càrrega i descàrrega
i els de veïns

MODEL

S’obriran processos
participatius similars
en actuacions futures 
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Al desembre s’inicia el Pla
d’Actuació a la Gardunya

L’Àrea Verda arriba el 3
d’octubre a la Barceloneta 



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

Del 15 al 18 de setembre
Festa de la Ribera
Tot el barri.
Consultar programació a l’OAC de Ciutat Vella.

FESTES DE LA BARCELONETA

Dimecres 28 de setembre
Animació batucada i pregó
A les 20 h. Plaça de la Barceloneta.
Lliurament canó commemoratiu del 250è aniversari de
la primera Festa de la Barceloneta. A les 20.30 h, pregó a
càrrec de Carles Flavià i degustació de coca i moscatell.

Dijous 29 de setembre
Xocolatada popular 
A les 18 h. Pl. de la Barceloneta. 
I a les 23 h, ball i concurs d’ous cuinats per la gent gran
al Pati de l’Institut Salvat-Papasseit. 

Divendres 30 de setembre
Festa Jove
A les 23 h. Moll de la Barceloneta.
Ball fins a la matinada.

Dissabte 1 d’octubre 
Aplec de sardanes
A les 17.30 h. Plaça del Mar.
Amb l’actuació de les colles sardanistes de les Violetes
del Bosc, Roure i Aglans de Roure. A les 21 h, foc bes-
tial i a partir de les 21 h, música tecno al Moll de la
Barceloneta.

Dilluns 3 d’octubre
Batucada i focs artificials
A les 21 h. Passeig Marítim.

Divendres 23 i dissabte 24 de setembre
Contes emergents 
De 21.00 a 01.00 h. C. Cívic Pati Llimona (Regomir, 3).
5a mostra de narradors i narradores. Públic adult. 

Dimecres 28 de setembre
Cosmogonia (fragment) 
A les 20.30 h. C. Cívic Pati Llimona (Regomir, 3).
Un espectacle de caràcter teatral inspirat en els cinc
elements de la cosmogonia xinesa, fusió de diferents
estils de dansa i arts visuals. De la Cia. Animúsanima.

Dijous 15 de setembre
Amaral + Elefantes
A les 21 h.Palau Sant Jordi (Pg. Olímpic, s/n).
Pájaros en el cap és el seu quart àlbum, el qual presenta-
ran amb Elefantes com a teloners.

Dimecres 21 de setembre
Manu Guix
A les 21.30 h. Sala Bikini (Deu i Mata, 105).
Presentació del seu nou àlbum. Entrada amb invitació
de RAC105. Tel. 93 270 44 00.

Dissabte 24 de setembre de 18 h a 00 h 
Dj’s contra la fam (Mercè 2005)
De 18 a 00 h. C. C. Convent de Sant Agustí  (Comerç, 36).
Festival de música electrònica que comptarà amb l’ac-
tuació d’alguns dels millors dj’s que viuen a Barcelona.
La totalitat dels beneficis que es generin es destinaran
a la construcció del menjador públic de l’Obra Social
Santa Lluïsa de Marillac (Barceloneta). 

Dijous 29 de setembre
Kiko Veneno
A les 21 h. Sala Bikini (Deu i Mata, 105).
Presentació del seu nou disc.

Dissabte 1 d’octubre
Antonio Orozco
A les 20.30 h. Palau Sant Jordi (Pg. Olímpic, s/n).
Un dels cantautors més consagrats de la música actual.

Divendres 16 i dissabte 17 de setembre 
El contador de historias
Centre Cívic Pati Llimona (Regomir, 3).
Curs de formació de narradors i narradores a càrrec de:
José Campanari, narrador d’històries, actor, clown i di-
rector teatral.

Tallers Centre Cívic Sant Agustí
C. Cívic Convent de Sant Agustí  (Comerç, 36).
Protools, àudio digital, Cubase, sampling, pintura es-
pontània, tango, tai-txi, dansa del ventre, ioga, hip hop,
etc.. Inscripcions del 19 de setembre a l’1 d’octubre.

Temporada de tardor
Tallers Centre Cívic Pati Llimona
Centre Cívic Pati Llimona (Regomir, 3).
Inscripcions: del 12 al 17 de setembre. Tallers de fotogra-
fia, creació literària, monòlegs, dansa afrocubana, etc.

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. Sotsdirector: Joan
Àngel Frigola. Redacció: Felicia Esquinas, Carmen Anfosso, Núria Mahamud, Pilar Fernández, Gerard Maristany, Daniel Venteo, Pere S. Paredes, Josep Maria Contel,
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Pilar Fernández

La ja imminent reforma de
la plaça de la Gardunya

començarà a materialitzar-se
a partir de desembre, amb
l’aprovació inicial de la modi-
ficació del Pla General Metro-
polità (PGM) i amb l’aprova-
ció d ’un Pla Director que
inclourà els objectius gene-
rals de l’espai, el pressupost
de què es disposa per a les
obres, el calendari d’execució
i l’organització de la gestió.
Es preveu que aquests dos
documents estiguin llestos
per a la seva aprovació defini-
tiva al Plenari de l’Ajunta-
ment de març de 2006, amb
la qual cosa les obres podrien

iniciar-se durant el primer
trimestre de 2007.
Tal com va exposar el regidor
de Ciutat Vella, Carles Martí,
durant el Consell Plenari del
Districte del mes de juliol, la
plaça de la Gardunya “és l’úl-

tima gran oportunitat, l’úl-
tim gran espai que queda al
Raval per donar resposta a al-
gunes necessitats del barri i
per pensar en la continuïtat

entre la Rambla i el barri del
Raval”.
La referència a aquesta plaça
va ser constant al llarg del
Plenari, ja que el procés par-
ticipatiu que es va organitzar
per decidir les reformes havia
estat reclamat per tots els
grups com a model de futu-
res actuacions. Aquest és el
cas del conseller de CiU Oriol
Pineda, el qual va mostrar la
satisfacció del seu Grup pel
fet que un nou procés partici-
patiu es posarà en marxa,
“amb temps”, per decidir la
futura reordenació de l’àmbit
de Pou de la Figuera. El regi-
dor Carles Martí va anunciar
que el procés participatiu

haurà de partir d’una base ja
marcada al Pla d’Actuació del
Districte. Això vol dir que no
hi haurà cap aparcament so-
terrat ni en superfície i que

es construiran dos equipa-
ments, encara per decidir, a
més d’una residència per a
gent gran a Arc de Sant
Cristòfol.

3Setembre 2005

La plaça de la Gardunya deixarà de tenir aparcaments en superfície.

El desembre s’iniciaran els trà-

mits per començar la reforma de

la plaça de la Gardunya, una

actuació decidida després d’un

procés participatiu que es farà, de

forma similar, per a l’ordenació

del Pou de la Figuera

El procés participa-
tiu va ser reclamat
com a model per a
futures actuacions 

Al desembre s’engega el procés
de reforma de la Gardunya 

C IU TA DA N S OPINE N

Paquita Martínez
Mestressa de casa

Tot el que sigui remo-
delar i arreglar em
sembla bé. Que remo-
delin, però que no ho
modernitzin molt per-
què si no es perdrà l’en-
cant d’una barri com és
el Raval.

Jaume Rojano
Intermediari
hipotecari

Em sembla bé, però
s’ha de fer amb molt de
compte. Que ho facin
amb respecte i sobretot
conservant el tarannà i
la personalitat del
barri.

Begoña Romero
Perruquera 

Està molt bé que reno-
vin, però sense deixar
de banda la part histò-
rica del barri. A més, es
van fer coses al Raval,
però encara queda
molta feina per fer.

Sílvia Molina
Administrativa

He estat molt temps
treballant al barri del
Raval i s’han de fer
moltes coses encara per
millorar-lo. A poc a poc
es van fent, em sembla
bé tot el que siguin
millores.

Sònia Hernàndez
Administrativa

Em sembla perfecte que
la ciutat es renovi i
millori. Tot el que sigui
bo per a Barcelona és
bo per a tots. I més en
barris com el Raval per
la seva història i actua-
litat.

Natalia Marchessi
Empleada restauració

S’estan fent un munt
de coses al barri, a les
cases. M’agrada molt,
està molt bé. Potser
caldria recuperar una
miqueta més la part
que va fins al mercat de
Sant Antoni.

Q u è  l i  s e m b l a  l a  p r o p e r a  r e h a b i l i t a c i ó  d e  l a  p l a ç a  d e  l a  G a r d u n y a ?

L E S  P R O P O S T E S  D E L S  C I U TA D A N SA
Com a conseqüència del procés participatiu ciutadà de

la plaça de la Gardunya en què es demanava l’opinió

sobre les actuacions que s’han de fer per reformar

aquest entorn,s’han extret les línies d’actuació,entre les

quals destaquen les següents: es milloraran les conne-

xions entre la Rambla, el mercat de la Boqueria, la plaça

de la Gardunya i els Jardins de Rubió i Lluch; es refor-

marà la façana del mercat que dóna a la plaça, i se sote-

rraran totes les places d’aparcament, tant les de càrrega

i descàrrega del mercat com les destinades als veïns.
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Dolors Roset

Començaran els carrers
Sevi l la ,  Pescadors i

Almirall Churruca el ma-
teix dissabte 24 amb un
ball a la nit. I estaran de
festa sense parar durant
més d’una setmana amb
diverses propostes al dia.
El pregó del dia 28 enceta
la festa central del barri.

Aquest any el convidat és
l’humorista Carles Flavià,
conegut sobretot per les
seves aparicions en diver-
sos programes de televi-
sió. Però és el divendres
29 quan hi ha un dels ac-
tes més característics de
la Barceloneta: la sortida
del canó pel barri. I com-
pleten les activitats lúdi-
ques d’aquesta festa tot
un seguit d’actes per a la
canalla, balls, concentra-
cions esportives i demos-
tracions d ’art al carrer.

L’últim dia, com a cloenda
de les festes,  s’encendrà
el tradicional castell de
focs d’artifici. Entre les
noves activitats que es
podran realitzar aquest
any, destaca la singular
construcció d’enginys so-
lars. Es tracta d’un taller
per a participants de totes
les edats on s’ensenyarà a
construir tot tipus d’ob-
jectes que obtenen l’ener-
gia del sol, com ara petits
forns solars, escalfadors
d’aigua i rellotges solars.
Són moltes les entitats de
la Barceloneta que partici-
pen en l’organització de la
Festa  Major,  des  dels
grups de veïns que enga-
lanen e ls  seus  car rers ,
fins a moltes agrupacions

que trebal len a l  bar r i ;
però destaca la incorpora-
ció, aquest any, de l’Asso-
ciació de veïns de la Bar-
celoneta, l’Associació de
comerciants i industrials
de la  Barceloneta   i  e l
Club Natació Atlètic-Bar-
celoneta. S ’espera que la
Festa Major, sota la direc-
ció d'una Comissió de fes-
tes   innovadora i  molt
participativa, serà més del
barri que mai.

Més informació
El programa de festes
es pot obtenir als
comerços i centres
municipals del barri
i a les instal·lacions dels
organitzadors.

Tots els veïns surten al carrer per la Festa Major.

L’enderroc de les
muralles
Des de la seva fundació, Barcelona va conviure amb les mu-
ralles, un element defensiu que amb el pas dels segles va
convertir-se en un signe de confinament i opressió, en im-
pedir el creixement urbà i la instal·lació de noves indústries,
a més de ser utilitzades per coartar les llibertats polítiques.
La primera muralla, datada del segle I aC, va experimentar
diferents modificacions amb el pas dels anys, fins que el
creixement urbà i la por d’un atac van aconsellar, el 1285,
de fortificar novament la ciutat. La muralla medieval es va
ampliar. Primer tancava per la Rambla, més tard circumda-
va tot el Raval incloent-hi les Drassanes. Amb el temps, viu-
re-hi dins era cada cop més difícil: malalties, brutícia, poc
espai... Finalment, mentre se sofria una epidèmia de còlera,
l’Ajuntament i la Junta Revolucionària van decidir-ne l’en-
derroc, el qual començà el 7 d’agost de 1854.  
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 443 22 65

Abans L’enderroc del baluard de Tallers el 1856. 
(Del llibre Retrat de Barcelona, volum 1, editat pel Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona-Institut
Municipal d’Història)

Ara L’enderroc de les muralles va donar pas a una nova

ciutat.

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

Amb molta més

participació d’enti-

tats del barri en la

Comissió de festes,

la Barceloneta cele-

brarà la Festa Major

del 24 de setembre

al 3 d’octubre

Seran deu dies de
no parar a la
Barceloneta

A final de mes arriba la
Festa Major de la Barceloneta
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N O T Í C I E Sf
Projecte per al mercat de la Barceloneta
El passat mes de juliol es va presentar en 
roda de premsa el projecte de construcció del 
nou mercat de la Barceloneta. El nou edifici tindrà
elements avantguardistes en el disseny. Serveis
d’última generació i un nou eix comercial que
contindrà un autoservei i restaurants. També hi
destacaran les propostes innovadores que
contribuiran a la preservació del medi ambient. 
Ara com ara, el mercat es troba de manera
provisional a la carpa situada a la plaça del Poeta
Boscà.

Campanya de civisme 
La plaça de la Vila
de Madrid és l’espai
emblemàtic que
s’ha triat a Ciutat
Vella per concen-
trar-hi una cam-
panya de civisme
destinada a fomen-
tar les actituds cívi-
ques del conjunt de

la ciutadania. Dos veïns del barri han cedit la seva
imatge per demanar a tothom que cuidi aquest es-
pai. Paral·lelament, l’Ajuntament hi ha incrementat
la neteja i ha reposat arbrat malmès. 

Millores al barri de Santa Caterina
El passat mes de juliol es varen signar els convenis
per al desenvolupament dels projectes d’interven-
ció integral en el barris de Santa Caterina i de Ro-
quetes (Nou Barris). Aquestes actuacions s’emmar-
quen en la Llei de millora de barris, àrees urbanes i
viles que requereixen atenció especial. A l’acte de la
signatura del conveni, hi varen assistir l’alcalde,
Joan Clos, el conseller Joaquim Nadal i els regidors
de Ciutat Vella, Carles Martí, i de Nou Barris, José
Cuervo. 

Mostra sobre art precolombí
El Museu Barbier-Mueller acull la mostra “Aus i Fe-
lins. Arts comparades”. A l’exposició, s’hi poden
veure les diferents representacions que es feien
d’aquests animals a l’Amèrica prehispànica. La
mostra també inclou una sala de lectura en què es
pot aprofundir en l’estudi de les cultures que s’ex-
posen. La mostra inclou 98 peces de diferent pro-
cedència. Més informació: carrer Montcada, 14,
tel. 93 319 76 03.

Gerard Maristany

Fins ara, els veïns de la Bar-
celoneta disposaven de

1.005 places exclusives per
aparcar el cotxe. A partir del 3
d’octubre, en seran 1.310. És
la conseqüència de la implan-
tació del sistema d’Àrea Ver-
da, que el passat mes de maig
es va començar a aplicar a
l’Eixample i a Ciutat Vella.
L’únic barri de la Barcelona
antiga que quedava per incor-
porar era precisament la Bar-
celoneta, que ja disposava
dels seus propis plans d’apar-
cament veïnal. A partir d’ara,
totes les places reservades per
a veïns d’aquest barri s’incor-
poren al sistema d’Àrea Ver-
da. Amb la seva implantació,
els no residents hauran de
buscar –en l’horari que fun-
ciona l’Àrea, de dilluns a di-
vendres– aparcament als ca-
rrers limítrofs: al passeig
Marítim, a Joan de Borbó...
per a ells s’ha ampliat el nom-
bre de places d’Àrea Blava
(antiga Zona Blava), de les
126 existents fins a les 388. 
L’ampliació de l’Àrea Verda a
la Barceloneta coincideix amb
la segona fase de la implanta-
ció d’aquest sistema de regu-
lació de l’aparcament al car-
rer. Des del 3 d’octubre fins al
14 de novembre, el sistema

s’estendrà a la majoria dels
barris que es troben entre la
ronda del Mig i el mar. 
Entre juliol i setembre, l’Ajun-
tament ha anat enviant els
distintius de resident que
caldrà enganxar al cotxe en
lloc visible. En dates ben prò-
ximes rebran també un

plànol de la zona on poden
aparcar i una targeta de pre-
pagament amb un valor de
12 euros. Aquesta targeta
s’envia per tal que els resi-
dents s’acostumin a les noves
normes. Les places d’Àrea
Verda funcionen de dilluns a

divendres, de 8 a 20 h, i apar-
car-hi costa 20 cèntims per
dia o 1 euro per setmana. La
zona blava segueix funcio-
nant com fins ara. Si algú no
ha rebut les esmentades car-
tes de l ’Ajuntament, pot
adreçar-se a l’Oficina de l’À-
rea Verda, que està situada a
la plaça Carles Pi i Sunyer, 8-
10 (Portal de l’Àngel). Per te-
nir la condició de resident,
cal estar empadronat (igual
que per rebre a casa la revista
que teniu a les mans). 
L’Àrea Verda té l’objectiu de
descongestionar el trànsit,
afavorir el transport públic i
ordenar l’espai de tots. Se-
gons els primers balanços
municipals, la seva implanta-
ció “ha comportat una major
facilitat al veí per estacionar a
prop de casa seva”. 

Augment dels controls contra les pintades
B. Sanchís

L’Ajuntament va presentar
el mes de juliol un conjunt

de mesures que reforcen el
servei d’esborrament de pinta-
des a la ciutat. Un dels princi-
pals reforços és l’ampliació
dels equips que es dediquen a
la neteja. De 8 operaris passen
a 18. El personal que s’hi dedi-
ca està especialitzat en les di-
ferents tècniques que existei-
xen per esborrar les pintades.
També s’ha renovat la flota de
vehicles amb la incorporació

de 12 noves unitats. Es tracta
de vehicles multifuncionals
que utilitzen productes biode-
gradables i tecnologia capaç
d’esborrar diferents tipus de
pintades. L’Ajuntament ha in-
tensificat els plans de xoc que
s’apliquen a diverses zones de
la ciutat amb més concentra-
ció de pintades. Concreta-
ment, el desembre de 2004 es
va posar en marxa aquesta
mesura al barri Gòtic i ja s’ha
aconseguit reduir-hi el nom-
bre de pintades en els darrers

mesos. En aquesta àrea s’han
netejat 20.250 metres qua-
drats de superfície. Des del
mes de maig s’estan aplicant
els plans de xoc al Raval i al
Quadrat d’Or, on ja s’han ne-
tejat més de 10.000 metres
quadrats. Una altra mesura
per combatre les pintades és
l’augment dels controls de la
Guàrdia Urbana. Les multes
per aquestes infraccions van
dels 90 als 300 € . En total, la
neteja de pintades costa a la
ciutat 2,1 milions d’euros.Operari netejant pintades.

A partir del 3

d’octubre, l’Àrea

Verda arriba a la

Barceloneta.

Augmentaran les

places d’aparcament

per a veïns 

L’àrea verda arriba a la Barceloneta.

Entre setmana, els
no residents hauran
d’aparcar als carrers
limítrofs

S’amplia l’aparcament per
a veïns a la Barceloneta
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M O B I L I T A T

Pilar Fernández

De moment, les Mesures
per a la millora de la

mobilitat del barri del Raval
no són un pla tancat, perquè
encara queden per establir
algunes conclusions i per de-
cidir dues inter vencions,
com són les que s’han de fer
a la Rambla, perquè deixi de
ser una via de pas dels vehi-
cles procedents de l’Eixam-
ple, i les que han de garantir
l’accés a la plaça de la Gar-
dunya, el qual dependrà de la
nova configuració que adopti
amb la reforma.
El  projecte s’està elaborant
amb el consens del teixit as-
sociatiu del barri i a partir
d ’un estudi realitzat per
conèixer-ne la situació. Les
mesures que es proposen en
aquest estudi a fi de promou-
re el transport sostenible són
bàsicament quatre. La prime-
ra és la pacificació de la xarxa
no bàsica, és a dir, que tot
l’interior del bar-ri sigui zona
preferent per a vianants i
zona 30 (velocitat màxima
permesa). La segona és la
possibilitat de fer talls tem-

porals de trànsit al carrer de
Joaquim Costa. També es po-
dria establir controls d’accés
en el carrer Nou de la Ram-
bla, amb limitació horària,
mitjançant la implantació de

fitons, així com a altres zones
del districte. La quarta pro-
posta és l’obertura del carrer
de Torres i Amat, el qual,

amb dos carrils, donaria sor-
tida als vehicles que circulen
pel carrer Montalegre cap a la
ronda de Sant Antoni i des-
congestionaria altres vies.
Al Raval, a causa de la seva
extensió i la seva trama, que
s’adapta amb menys proble-
mes al trànsit rodat, s’hi han
instal·lat un gran nombre de
pàrquings. Per això, les mesu-
res que s’hi implantin han de
tenir en compte tant els usos
del barri com les servituds i,
per tant,  han de fer compati-
ble la pacificació del trànsit
amb l'accés fàcil als pàrquings
i a les activitats econòmiques
de l’entorn, com ara el Mercat
de la Boqueria.

Al carrer Nou de 
la Rambla, s'hi
podrien fer controls
d’accés, amb
limitació horària

El Districte té

previst millorar la

mobilitat del Raval

bàsicament restrin-

gint la circulació de

vehicles i limitant-

ne la velocitat

Vista del carrer Nou de la Rambla.

La velocitat màxima de circulació
pel Raval serà de 30 km/h

Aquesta botiga de cafès i tes va ser bateja-
da amb el nom de La Portorriqueña per-

què l’esposa del seu fundador, Miquel Ferrer,
era de Puerto Rico. Al començament es troba-
va al número 3 del carrer Bonsuccés fins que,
a final dels anys 20, la botiga es va traslladar
al seu emplaçament actual, al carrer Xuclà. A
l’inici dels 30 l’establiment va passar a mans
de l’Eloy Álvarez, pare del Jordi, l’actual pro-
pietari, que porta la botiga amb dos empleats
més, el Carles i el Joan.

Una gran curiositat de la botiga i que la fa di-
ferent de qualsevol altra és que el cafè és tor-
rat cada dia a la vista del públic; podem veure
la màquina darrere del mostrador. El cafè és
de primera qualitat, del tipus aràbic, i en te-
nen d’onze procedències diferents: Colòmbia,
Brasil, Kenya, Puerto Rico… També destaca la
gran varietat de tes: fins a una seixantena de
diferents procedències i sabors.

La Portorriqueña. C/ Xuclà, 25

E L  T A U L E L L

Ofereix els millors cafès i tes del món des de 1902

La Portorriqueña ofereix cafè del tipus aràbic.

Joan Anton Font

S E R V E I  P Ú B L I C

B. Sanchís

Ja des d’abans de l’estiu
l’Ajuntament de Barcelo-
na havia decidit ampliar
el nombre de dies, hores i
sales per celebrar casa-
ments. Una vegada apro-
vada la llei que permet el
matrimoni entre perso-
nes del mateix sexe, des
del Consistori s’han do-
nat instruccions per res-
pondre amb agilitat a
aquesta nova demanda.
L’alcalde de Barcelona,
Joan Clos, va declarar
que des de l’Ajuntament
es respondria amb tota
celeritat davant l’aug-
ment del nombre de ca-
saments. Clos va convi-
dar les parelles a
adreçar-se a l’Ajunta-
ment per fer la reserva
per casar-se.
Actualment s’oficien ca-
saments civils a l’Ajunta-
ment, sobretot al Saló de
Cent, els divendres a la
tarda i els dissabtes al

matí. A les seus dels dis-
trictes de la capital cata-
lana normalment es fan
casaments els primers
dissabtes de cada mes.
Davant el probable aug-
ment de casaments és
previst que s’utilitzin al-
tres sales, com ara un es-
pai condicionat a la plan-
ta baixa de l’edifici
Fòrum. 
Paral·lelament, la regido-
ra de Dona i Drets Civils i
presidenta del Consell
Municipal de gais, lesbia-
nes i homes transsexuals,
Pilar Vallugera, ha decla-
rat que Barcelona ha es-
tat pionera en la reivindi-
cació de molts àmbits de
llibertat i en el reconeixe-
ment de la tasca de totes
les entitats i associacions
del moviment.

Més informació
Consulteu la pàgina
web de l’Ajuntament
www.bcn.es

Les parelles tenen més facilitats per casar-se.

L’Ajuntament amplia horaris i
espais per celebrar més casaments
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M U LT I M È D I A

TELEVISIÓ

BTV Informatiu Districte
Produït per Televisió Ciutat Vella
Cada dilluns a les 13.45 hores 
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
Freqüència Barcelona
BCN 
(de dilluns a divendres, de 13 a 14 h)
L’espai d’informació local de Barcelona

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, 1er  
Tel. 93 416 16 91

El Raval
Nou de la Rambla, 157, pral. 1a 
Tel. 93 442 22 76

INTERNET

Urbanisme, habitatge i rehabilitació

A la pàgina web de Foment de Ciutat
Vella, societat al capdavant de la regene-
ració del nucli històric de Barcelona, es
troben tots els projectes urbanístics del
districte. El web ofereix informació sobre
les Oficines de l’Habitatge i de
Rehabilitació de Ciutat Vella, concursos,
el Pla de l’Habitatge 2004-2007 a Ciutat
Vella i la Llei de millora dels barris, mit-
jançant la qual el barri de Santa Caterina-
Sant Pere ha rebut una subvenció.
www.fomentciutatvella.net

Síndica de Greuges de Barcelona

La Síndica de Greuges de Barcelona ha
estrenat pàgina web aquest estiu. S’hi
pot trobar tota la informació relacionada
amb aquesta institució, que té la funció
de defensar els drets fonamentals i les
llibertats públiques dels ciutadans i ciu-
tadanes de Barcelona.
www.bcn.es/sindicadegreuges

wP O L I E S P O R T I U

Pere S. Paredes

Un temps una mica ennuvolat
va permetre, el passat 9 de ju-

liol, un bon joc a les tres pistes di-
buixades a la rambla del Raval, lloc
on des de fa quatre anys se celebra
l’Open de Futbol Sala d’aquest barri
de Ciutat Vella que continua sent
un èxit d’organització i de partici-
pació tant d’equips del districte
com de públic.
Josep Guzman, organitzador de
l'Open, ho confirmava: “ha estat un
dia perfecte. Una mica ennuvolat,
fet que ha propiciat un clima molt
bo perquè juguin al carrer tots els
equips multicolors i multiracials
que hi participen”.
Al campionat integrador del Raval,

s'hi van apuntar, per exemple,
equips de Burkina Fasso, Colòmbia
o Pakistan, que juguen també con-
tra equips del barri com Atlanta,
BRaval o Casal Dels Infants, per po-
sar altres exemples.
Guzman està molt content amb el
desenvolupament de la jornada:
“l'assistència del públic ha estat
increïblement superior a l’any an-
terior, i això ha creat un ambient
incomparable”. 
Aquesta edició s'ha destacat pel re-
sultat de la final, que ha demostrat
que el nivell del dos equips finalis-
tes és molt alt. Després d’uns pri-
mers compassos de gran igualtat
entre les dues formacions, la millor
banqueta de l’equip de la Rambla i
el cansament acumulat per l’equip
d’Ibn Batuta, que li va passar factu-
ra, van propiciar el resultat de 8 a 2
a favor dels del Nou de la Rambla.

El tercer lloc va ser per a l’equip de
l’Atlanta, que es va imposar a un al-
tre format per periodistes de diver-
sos mitjans de comunicació.
“A l'Open no hi ha guetos i intentem
barrejar tothom amb tothom. És una
integració total. Nosaltres sempre
diem que la pilota de futbol és la nos-

tra eina integradora”, afirma Guz-
man. Al mateix dia també es va or-
ganitzar un petit campionat entre
quatre equips alevins; el guanyador
va ser la Penya Blaugrana Sant Pau-
Raval, que es va imposar a l’Ibn Ba-
tuta per 9 a 2.

Per un sorprenent

resultat de 8 a 2, l’equip

Nou de la Rambla va

superar el conjunt Ibn

Batuta, a la final del IV

Open de Futbol Sala a la

rambla del Raval

Moment d’un dels partits del IV Open.

La pilota de futbol 
és la millor eina
integradora en aquest
torneig multiracial

L’equip Nou de la Rambla, campió
del IV Open de Futbol Sala al Raval

per MANEL
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La gent gran és el col·lectiu més
fràgil al Casc Antic?
Dels 35.000 habitants, n'hi ha un
30% que són persones grans. És la
població més nombrosa del nostre
barri i la que té més necessitat d’aju-
da. Hi ha molts problemes, sobretot
de soledat. Al nostre centre de dia
–que atén la població dels barris del
Born, la Ribera i Santa Caterina–, hi
acollim trenta persones grans.
Sembla un gra de sorra en un de-
sert...
L’espai que tenim només dóna per a
això i els usuaris paguen el servei en la
mesura que poden, encara que sigui
una quantitat simbòlica. Normalment
són persones que vénen derivades de
l’atenció primària dels serveis socials
del Districte, del Centre de Salut o bé
les coneixem personalment. Som una
gota d’oli, però l’important és aquest
treball en xarxa públic i privat.
L’edat dels usuaris s’ha elevat du-
rant aquests últims anys?
Fa quinze anys que vam obrir el centre

de dia i el perfil ha canviat. Ara tenim
persones molt més grans i dependents,
i n'hi ha moltes que arriben acompa-
nyades i amb cadires de rodes, i aquí els
donem la medicació, els preparem l’es-
morzar i els oferim un servei de dutxa.
Hi ha també tallers de manualitats,
d’expressió corporal, de memòria... és
una manera perquè continuïn actives,
si no com abans, almenys d’una mane-
ra que se sentin vives. 

Gent molt gran i sola a casa... ve-
nir aquí deu ser una benedicció!
Els serveix moltíssim per millorar la seva
autoestima, per crear lligams i fer amics.
Som com una gran família. Ja fa molts
anys, al començament, teníem una se-
nyora de 92 anys, la Maria, que cada
matí em preguntava: “Pilar, això demà
encara estarà obert?”. Era la “primera
cosa maca” que li havia passat a la vida.

També heu apostat per altres ser-
veis de proximitat com l’atenció
domiciliària
Oferim a persones grans soles el servei
de neteja, companyia i trasllat amb ca-
dira de rodes de casa seva al centre de
dia. Les treballadores són dones immi-
grants, amb especials dificultats per en-
trar al mercat laboral i amb càrregues
familiars. És un perfil diferent del de les
treballadores socials municipals. A més,
nosaltres atenem usuaris amb unes
pensions una mica més altes que la mí-
nima, màxim de 350-400 euros al mes.
Fa uns anys va col·laborar en la
campanya “Aquí hi ha gana”? Qui
ho passa pitjor avui dia?
Aquella campanya, fa quinze anys, em
va canviar la vida i va ser l’impuls per
fundar Prisba. Ara la gana ha canviat de
cara. És la d’una dona sola amb càrre-
gues familiars, la majoria immigrants, o
una persona gran molt dependent i
amb greus dificultats. Abans la pobresa
tenia cara de jove o d’un home que ha-
via perdut la feina. 
Prisba també atén aquesta altra
cara de la pobresa?
Al centre de dia donem de dinar també
a unes 30 persones, la majoria dones
acompanyades de fills petits, a qui

també es dóna un “pícnic” per sopar. Si
cal els fem menjar de règim i, a més,
poden quedar-se a la tarda al centre i
fer companyia als avis.
Hi altres projectes més “empre-
sarials”, que retroalimenten la
fundació... 
Tenim una bugaderia semiindustrial
(Blanqueria, 5) que renta 10.000 qui-
los de roba al mes i on treballen vuit
dones en situació de fragilitat. Per una
banda, dóna servei a un preu social a
gent gran i famílies amb dificultats
econòmiques, i per l’altra, també és
una empresa que s’autofinança. També
vam obrir una botiga de roba de sego-
na mà, perquè el fet de regalar-la per-
petua problemes i així, per un preu
simbòlic d’un o dos euros, la persona
pot triar com vestir-se. Tenim molts
clients joves, als quals els demanem
que un cop se’n cansin, la retornin. És
una fórmula interessant per fer una
economia més circular i sostenible. 
De què tracta el projecte del “Bon
veïnatge”?
És molt senzill, es tracta de sensibilitzar
les persones perque siguin bons veïns i
es preocupin per la gent gran del seu
propi edifici. Tindria molt poc cost
econòmic, però molt impacte social.

E N T R E V I S T A Pilar Mercadé,  directora de la Fundació Prisba, medalla d’honor de la ciutat

Pilar Mercadé a la botiga de segona mà de la Fundació Prisba, a la plaça de Sant Cugat.

Els projectes de la fundació –centre de dia,

bugaderia industrial i una botiga de segona mà–

donen feina a dones excloses del mercat

laboral i milloren la qualitat de vida de la gent

gran i de les dones nouvingudes amb fills petits

“Participar a
la campanya “Aquí
hi ha gana” em va

canviar la vida”

Núria
Mahamud

“La nova cara de la
pobresa és una dona
immigrant amb fills 
o una persona gran”


