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Lluís Cabrera
President de la Fundació
Taller de Músics

“Sempre hem intentat
que el flamenc fos
un fet cultural
normal a Catalunya”
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Festa Major
del Casc Antic
Castellers, sopars populars
i música a la Ciutadella

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Poliesportiu
Marítim
Tindrà un nou pavelló cobert

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Seguretat a l’estiu
Com evitar robatoris
al carrer i a casa

C U LT U R A Pàg. 6

Mostra d’Entitats
de Ciutat Vella
Les associacions es van
trobar a la plaça del Mar

La modificació del Pla d’Usos que
va ser aprovada en sessió plenària
el mes passat,  i que ara entra en
vigor, revisa i actualitza la normati-
va d’establiments de concurrència
pública per millorar la convivència
al districte. Ara el Pla limita l’ober-
tura de nous bars, restaurants i es-
tabliments d’hoteleria a dues àrees
de tractament específic que neces-
siten fomentar la dinamització.
Només es podran obrir hotels i
apartaments turístics nous en edi-
ficis sencers que demostrin que
abans de l’1 de gener de 2005 no
eren habitatges. Els apartaments
que comparteixen edificis amb ha-
bitatges hauran de demanar un
canvi d’ús, sempre que ja estiguin
donats d’alta.

Un Pla d’Usos actualitzat
per millorar la convivència 

El Plà d’Usos limita l’obertura de nous establiments d’hoteleria.

PROGRAMACIÓ

De les nombroses
activitats, s’hi destaca
la música

ESTRELLA

Probablement serà
Muchachito Bombo
Infierno

PARTICIPACIÓ

Hi haurà un concert
amb actuacions de
grups joves del barri
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El Raval es vesteix de
Festa Major del 14 al 17



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 (Guàrdia Urbana, 3-5) 93 291 50 17 

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

MART DE CARRER

Dijous 14 de juliol
Corporación antiestética
De 18.30 a 21.30 h. Platja de Sant Sebastià
Performance. Zirkus Frak, IFS Crew i la Cia. Membros.

Divendres 15 de juliol
Sambé do Timbalé
De 18.30 a 21.30 h. Platja de Sant Sebastià
Zirkus Frak i un combinat de circ i dansa contemporània.

FESTA MAJOR DEL RAVAL

Divendres 15 de juliol
Corre-espuma
A les 10 h. Plaça de les Caramelles
Cal inscriure’s el mateix dia, entre les 10 i les 11 h.
Cinema a la fresca
A les 21.30 h. Plaça de Sant Agustí
Flavio i Muyayo Rif (concert jove)
A les 22 h. Rambla del Raval
The Carajillo’s i la Vella Dixieland
A les 23.30 h. Plaça dels Àngels

Dissabte 16 de juliol
Muchachito Bombo Infierno
A les 23 h. Rambla del Raval

Diumenge 17 de juliol
Cursa de patins
A les 10 h. Rambla del Raval
Correfoc
A les 22.30 h. Sortida de la Rambla del Raval
Efectes pirotècnics
A les 23 h. Plaça dels Àngels

FESTES DE SANT ROC

Del 12 al 16 d’agost
Fira d’artesania
A partir de les 10 h. Plaça Nova

Divendres 12 d’agost
Cercavila
A les 18 h. Plaça Nova
Cucanya, sardanes, teatre i  l’Esbart Català de Dansaires.

Dissabte 13 d’agost
Ball de Festa Major
A les 22.30 h. Plaça Nova

Diumenge 14 d’agost
Falcons de Barcelona
A les 19 h. Plaça Nova

Dilluns 15 d’agost
Trobada i ball de gegants
A les 18 h. Plaça Nova
I després xocolatada, festa infantil i cantada d’havaneres.

Dimarts 16 d’agost
Seguici tradicional de Sant Roc
A les 9.15 h. Plaça Nova
A les 11.45, “porró llarg” i després sardanes, cucanya,
festival infantil. Correfoc a les 22.30 h i castell de focs.

FESTIVAL GREC 05

Dimecres 13 de juliol
Eleftheria Arvanitaki 
A les 22 h. Teatre Grec (pg. Santa Madrona, 36)

Del 14 al 16 de juliol
Mal Pelo (dansa)
A les 21 h. Mercat de les Flors (Lleida, 55)

Diumenge 17 de juliol
Silvio Rodríguez
A les 21.30 h. Poble Espanyol (av. Marquès de Comillas, 13)

Dilluns 18 de juliol
Santiago & Luis Auserón
A les 22 h. Teatre Grec (pg. Santa Madrona, 36)
Bebe + El Bicho
A les 21.30 h. Poble Espanyol (av. Marquès de Comillas, 13)

Dimarts 19 de juliol
Craig David
A les 21.30 h. Poble Espanyol (av. Marquès de Comillas, 13)
El comte Arnau
A les 22 h. Teatre Grec (pg. Santa Madrona, 36)

Dijous 21 de juliol
Orishas
A les 21.30 h. Poble Espanyol (av. Marquès de Comillas, 13)

Divendres 22 i dissabte 23 de juliol
El pianista 
A les 21 h. Mercat de les Flors (Lleida, 55)
Basada en la novela de Vázquez Montalbán.

Del 29 al 30 de juliol
Lanònima Imperial
A les 21 h. Mercat de les Flors (Lleida, 55)

Del 29 de juliol al 2 d’agost
Yerma
A les 22 h. Teatre Grec (pg. Santa Madrona, 36)

www.bcn.es/publicacions
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Pilar  Fernández

La festa es desenvoluparà
en una desena d’escena-

ris, entre els quals hi ha la
plaça dels Àngels, la rambla
del Raval, el carrer de Nou de
la Rambla i  les places de

Folch i Torres, Sant Agustí i
de les Caramelles. 
En la variada programació
musical hi ha espectacles tra-
dicionals i d’altres més ac-
tuals. S’hi destaca, per sobre
de qualsevol altra característi-

ca, la música mestissa, que
tant defineix el barri. Obre la
festa a la plaça dels Àngels,
divendres a les 23 hores, el
ball amb les orquestres The
Carajillo’s i Vella Dixieland. El
mateix dia i a la mateixa hora,
però a la rambla del Raval, hi
haurà un concert jove amb
Kunk Kunk i amb els Muyayo
Rif. L’ambient s’haurà escalfat
prèviament amb les actua-
cions de grups musicals joves
del Raval, les quals comença-
ran a les 21.30 hores. El con-
cert estrella serà probable-
ment el de Muchachito
Bombo Infierno, l’estil del
qual ha estat batejat com a
“rumboxing” per la seva bar-
reja de rumba catalana, rock,

swing i reggae. Actuaran a la
rambla del Raval dissabte, a
partir de les 23 hores. 
De les activitats no musicals
destaca el “Corre-Espuma”,
una mena de cursa d’obstacles
per a nois i noies de 12 a 18
anys que tindrà lloc a la plaça
de les Caramelles entre les 10 i
les 13 hores de divendres. Per
participar-hi, cal inscriure’s el
mateix dia, entre les 10 i les
11 hores. Durant els dies de
celebració festiva, es farà una
recepció de les entitats del ba-
rri, un acte que pretén ser un
reconeixement, per part de l’A-
juntament, de la feina que

duen a terme les entitats que
integren el teixit associatiu del
Raval, tant socials i culturals
com esportives, comercials i
veïnals.

L’Ajuntament considera molt
positiu que les entitats orga-
nitzin activitats pròpies dins la
Festa Major, ja que és una
bona oportunitat per millorar
la convivència ciutadana.
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Hi haurà una desena d’escenaris a diferents espais del barri.

Del 14 al 17 de juliol se celebra la

Festa Major del Raval, una festa

que ofereix una programació

eminentment musical, però que

inclou també, altres activitats per

a totes les edats i gustos

Un concert 
estrella serà el de
Muchachito Bombo
Infierno

La música de tots els gèneres
animarà la Festa Major del Raval 

C IU TA DA N S OPINE N

Joseline Liemos
Treballadora
domèstica

No he hecho planes
todavía y no sé si podré
asistir, pero los concier-
tos de música me gustan
mucho, y esas activida-
des si me interesan.
Intentaré participar.

Sílvia Kaper
Traductora

Soy de Alemania, hace
cuatro años que vivo en
Barcelona y nunca
puedo ir a la del Raval
porque estoy de vaca-
ciones en mi país, pero
a las fiestas de la
Mercè sí que voy.

Francisco Collado
Aturat

Normalmente no parti-
cipo, no me gustan las
fiestas mayores. No
acostumbramos a asis-
tir. Pienso que es más
para la gente joven.

Darío Sierra
Forner

Siempre que el trabajo
me lo permita iré,
pero me llega poca
información, tal vez
como inmigrante no
me acaban de llegar
las noticias.

Sara Maah
Mestressa de casa

Por supuesto. Me
encanta participar de
las fiestas del barrio.
Me gustan mucho las
actividades de música y
teatro. No me las
pierdo.

Soyla Cabascango
Secretària

Hace cuatro años que
vivo en Barcelona y
siempre he asistido a la
Fiesta Mayor, menos el
año pasado que estuve
fuera. Me encanta la
música de aquí. 

A s s i s t i r à  a  l a  F e s t a  M a j o r  d e l  R a v a l  d e l  1 4  a l  1 7  d ’ a q u e s t  m e s ?

I  M É S  P E R  S A N T  R O CA
Les festes de Sant Roc, que enguany celebren l’edició

número 416, tindran lloc del 12 al 16 d’agost, com sem-

pre a la plaça Nova, que, per cert, aquest 2005 comme-

mora els seus 650 anys d’existència. A la cita d’agost

no hi faltarà la fira d’artesania, una cercavila amb

l’Arpella del Barri Gòtic i capgrossos de la plaça Nova,

la XXIV Trobada i Ball de Gegants o el Seguici Tradi-

cional de Sant Roc, entre altres demostracions de la

cultura popular.
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El monument de
Sant Eulàlia
A la confluència dels carrers del Carme i de l’Hospital es
troba la plaça del Pedró, que deu el seu nom a la piràmi-
de que hi ha en honor de Santa Eulàlia. Abans l’indret
havia rebut el nom del Pedró de Sant Hipòlit, encara
que des del darrer terç del segle XVII un obelisc ha re-
cordat la santa barcelonina. Quan es va decidir portar
aigua a la ciutat des de la mina de Montcada, es va re-
soldre convertir el monument en font pública i es va
traslladar del centre a un costat. La font va ser inaugu-
rada el 1826 pel capità general Marqués de Campo Sa-
grado en presència de molt de públic. El juliol de 1936,
la imatge i la piràmide van quedar esmicolades. El 1951,
la piràmide va ser refeta i l’escultor Frederic Marès va
fer una nova imatge. Finalment, el 1982 el monument
va tornar al mig de la plaça. 
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 443 22 65

Abans El conjunt monumental de Santa Eulàlia l’any 1981,
poc abans del seu trasllat al centre de la plaça.
(Foto: Arxiu Municipal del Districte)

Ara Mentre la font monumental continua sent la mateixa,
l’entorn ha canviat substancialment.

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

El Casc Antic va celebrar la Festa Major
(del 17 de juny al 3 de juliol) amb tota una
sèrie d’activitats per a totes les edats i gus-
tos, entre les quals van destacar les Festes
de la Comedia dell’Arte, la XX edició de
Festivalis –música tradicional al passeig
del Born– o les Tubes al Llac, un original
concert de tubes i embarcacions a rem que
vam emular una trobada crepuscular mar
endins. Al sopar de Festa Major, tot just
després del pregó, amb la presència del re-
gidor del Districte, Carles Martí, van as-
sistir desenes de veïns. També s’hi va cele-
brar una Festa del Comerç Just a la plaça
de Sant Agustí Vell, una trobada castellera
al passeig del Born amb els Castellers de
Barcelona i els de la Vila de Gràcia i Ter-
rassa, la trobada de gegants i tabalers i el
correfoc amb els Diables del Casc Antic.

Castellers, sopars populars i
música al llac de la Ciutadella

www.bcn.es/publicacions
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El Ple dóna suport al cicloturisme
El Ple del Consell del Districte de Ciutat Vella ha
aprovat una moció de suport al projecte "Catalunya i
voltants amb bicicleta", presentat per Jordi del Egi-
do, a través del qual s'incentiva aquest mitjà com a
transport turístic. D’aquesta manera es dóna suport
al projecte de cicloturisme d’aquest jove que prepara
un campionat de cicloturime amb 86 rutes per Cata-
lunya, la resta de l'Estat i França.

Mostra de Turisme Juvenil al districte
Fins al 29 d’aquest mes es pot visitar la Mostra de
Turisme Juvenil al Centre d’Informació i Assessora-
ment per a Joves del c/Sant Oleguer, 6. A la mostra,
s’hi pot trobar tot tipus d’informació relacionada
amb viatges, dades de tots els països i regions del
món, de tots els mitjans de transport, guies de viatge
i d’allotjament, entre d’altres. Un espai ideal per a
l’elaboració i la preparació de viatges. 

Exposició “Un dia a Pompeia”
Al llarg de tot l’estiu i fins al mes d’octubre es pot vi-
sitar la mostra “Un dia a Pompeia, entre el Vesuvi i la
Mediterrània” al Museu Marítim de Barcelona (avin-
guda de les Drassanes, 1). L’exposició exhibeix més
de 200 objectes originals procedents de la ciutat ro-
mana sepultada completament per l’erupció del Ve-
suvi l’any 79 d.C. Entre les peces hi ha mobiliari, joies
i reproduccions d’alguns cossos sepultats.

La Guàrdia Urbana intervé material pirata
La Guàrdia Urbana de Barcelona va confiscar prop de
3.600 peces per un valor estimat de 300.000 € el
passat mes de juny als voltants del carrer Assaona-
dors i en una magatzem del carrer Seca. Es van con-
fiscar imitacions d’objectes de moda de reconegudes
marques. La investigació va culminar amb la deten-
ció de set persones. Es tracta d’una de les operacions
més importants a la ciutat en els darrers anys.

Pilar Fernández

La principal novetat del
Pla d ’Usos,  que es va

aprovar en sessió plenària el
mes passat, és que prohibeix
noves obertures a tot el dis-
tricte llevat de les dues deno-
minades àrees de tractament
específic, que necessiten fo-
mentar el dinamisme i on es
permetrà obrir fins a un mà-
xim de vint establiments a
cadascuna. Aquestes àrees
són les compreses dintre el
perímetre que formen els
carrers Bòria, Corders, Car-
ders i Portal Nou, el passeig
de Lluís Companys, Trafal-
gar, plaça d ’Urquinaona i
Via Laietana; i el que for-
men els  car rers  de Riera
Alta ,  Mar ia Aurèl ia  Cap-
many,  rambla  del  R aval ,
Sant Oleguer, avinguda de
les Drassanes i les rondes
de Sant Antoni i Sant Pau.

Una altra novetat fa referèn-
cia als locals de degustació,
que venien a ser una porta
falsa d’entrada per exercir, a
la pràctica, de bars i restau-
rants. Ara, els que ja exis-
tien podran regularitzar-se i
obtenir les llicències perti-
nents. També es deixarà que
alguns bars passin a ser res-
taurants i que alguns restau-
rants augmentin la seva ca-
buda fins a un 10%. Per fer
aquests canvis caldrà dema-

nar noves l l icències ,  les
quals el Districte concedirà
sempre que compleixin les
normatives actuals i millo-
rin la qualitat del servei. 

Respecte a hotels i aparta-
ments turístics, només es
deixarà que se ’n creïn de
nous en edificis sencers que
demostrin que abans de l’1
de gener de 2005 no eren
habitatges. “No volem que
Ciutat Vella es converteixi
en un parc temàtic a causa
de la pressió hotelera. Vo-
lem que hi hagi un equilibri
entre veïns i teixit comer-
cial, i que surtin al mercat
edificis que actualment hi
ha tancats”, afirma Helio
Lozano, director dels Ser-
veis Tècnics del Districte.
Els nous hotels hauran de
ser de tres estrelles o més,
perquè l ’ofer ta d ’establ i -
ments barats es diversifiqui
per tota la ciutat i no es con-
centri només a Ciutat Vella. 
Els apartaments turístics
que comparteixen finca amb
habitatges han de demanar
el canvi d’ús, que és residen-
cial i no d’habitatge. Poden
fer aquesta regularització si
ja estaven donats d’alta a la
Generalitat.

Entra en vigor el Pla d’Usos que
limita l’obertura de nous locals

Festival Internacional de Carilló 
Redacció

Un carilló és un instru-
ment de música basat en

campanes de bronze conve-
nientment afinades i percudi-
des mitjançant un teclat. Des
de l’any 1976 n’hi ha un al
Palau de la Generalitat, que
sona regularment, i amb el
qual es fan concerts per Sant
Jordi, la Mercè, Sant Esteve i
sobretot a l’estiu, quan se ce-
lebra el Festival Internacional
de Carilló.  
Aquest any, el Festival inclou

quatre concerts, tots a les 9
del vespre, distribuïts en dos
caps de setmana consecutius,
els dies 16, 17, 23 i 24 juliol.
Hi participen concertistes
dels Països Baixos, Bèlgica i
França, i també la carillonista
del Palau de la Generalitat,
Anna Maria Reverté. Entre
les peces que s’hi podran es-
coltar, molt variades, cal des-
tacar l’arranjada per a carilló
de “Rhapsody in Blue”, de Ge-
orge Gershwin, que serà ofer-
ta en el concert d’obertura pel

carillonista de la Torre de la
Moneda i de l’Església Vella
d’Amsterdam, Gideon Bod-
den. Tot i que el Pati dels Ta-
rongers (o la Galeria Gòtica,
en cas de pluja) és l’escenari
dels concerts, els carrers del
Barri Gòtic són també un bon
lloc, quan es fa de nit, per po-
der apreciar la música d’a-
quest singular instrument fet
de 49 campanes. 

Més informació: www.gen-
cat.net/presidencia/carilloEl carilló de la Generalitat, a la plaça Sant Jaume.

Aquest mes entra en vigor la modificació

del Pla d’Usos que limita l’obertura de nous

bars, resturants i establiments d’hoteleria

Un dels objectius és evitar la saturació hotelera a determinats carrers.

El Districte no vol
que Ciutat Vella 
es converteixi en 
un “parc temàtic”
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Dolors Roset

Fide l  a  la  seva  c i ta  de
cad a dos  anys  i  per

quarta vegada consecutiva,
el dissabte 11 de juny es va
celebrar la Mostra d’Enti-
tats de Ciutat Vella. Tot un
dia  sencer  per  donar  a
conèixer als veïns la diversi-
tat de la xarxa associativa
del barri i, alhora, per afa-
vorir la relació entre les en-
titats i l’intercanvi d’expe-
riències.
Des de bon matí fins a ben
entrada la nit van tenir lloc
a la plaça del Mar, el nou es-
cenari per a la Mostra, mol-
tes activitats lúdiques i cul-
turals, actuacions al carrer i
tallers per als infants. La
música i la dansa van ser les
protagonistes principals de
la festa. Cantautors, músics
de carrer, alumnes d’escoles
de música, sons brasilers i
danses folklòriques d’arreu
van omplir aquesta plaça de
la Barceloneta. I com a  final
de festa hi va haver un con-
cert amb els Sirex, els Mus-
tang i Los Diablos.
El regidor Carles Martí va

voler aprofitar l’avinentesa
per  presentar  a  tots  e ls
veïns del barri el Pla inte-
gral per a la gent gran a la
Barceloneta, adreçat a un
col·lectiu excepcionalment

nombrós en aquest barri,
on gairebé un de cada sis
habitants té més de 85 anys
i viu sol. L’altre pla que el

regidor va explicar als veïns
va ser el de millora de l’ha-
bitatge, també de la Barce-
loneta.

Guia d’Entitats
Durant la Mostra es va pre-
sentar la Guia d’Entitats de
Ciutat Vella, una publicació
en format paper i CD-Rom
pensada per afavorir la co-
municació i l’intercanvi en-
tre entitats. Aquesta guia,
de tirada limitada, es repar-
tirà gratuïtament a totes les
entitats del barri. Els veïns
interessats a consultar-la
tindran a la seva disposició
uns quants exemplars a la
seu del Districte.

La gent gran
també va  ser-hi
amb una coral,
desfilada de moda
i activitats físiques

La 4a Mostra

d’Entitats ha estat

una ocasió festiva

única perquè els

veïns coneguessin

la important tasca

d’associacions de

Ciutat Vella

És la primera vegada que la Mostra d’Entitats se celebra a la plaça del Mar.

Festa de les entitats i associacions
del districte a la plaça del Mar

Fa tres anys que el Josep Maria Bonet va
obrir la botiga Monimoon, especialit-

zada en globus terraqüis. En trobem de
fets arreu del món, de tota mena i d’èpo-
ques diferents. A l’establiment, s’hi acosten
des de col·leccionistes que cerquen globus
antics, fins a escoles i particulars que en
volen dels darrers models, totalment ac-
tualitzats. Hi ha globus polítics, físics, oce-
anogràfics, de vegetació, de les constel·la-
cions,  de la  l luna… Com a exemples

curiosos podem destacar un globus rus de
la lluna, fet per enganyar els americans,
amb més cràters que els que havien obser-
vat; un globus fabricat al voltant del 1840
per a una casa de nines; globus dels estels
de l’època de la II Guerra Mundial, globus
per escriure-hi en guix per a la docència…
Un dels èxits recents és un globus terraqüi
totalment actualitzat, però amb l’estètica
dels que es feien antigament.
Monimoon / C/Unió, 13

E L  T A U L E L L

Tots els mons possibles a les nostres mans

En Josep M. Bonet ofereix tota mena de mons.

Joan Anton Font

S E R V E I  P Ú B L I C

N.M.

L’estiu és una de les esta-
cions preferides dels lla-
dres, els quals veuen camp
lliure per “netejar” les ca-
ses en absència dels pro-
pietaris i aprofiten el relax
estiuenc a carrers i platges
per apropiar-se d’allò que
no és seu. Per evitar en-
surts, cal tenir en compte
una sèrie de consells de
protecció. En cas d’anar-
se’n de vacances, l’Ajunta-
ment recomana no co-
mentar-ho a desconeguts,
comprovar i connectar els
sistemes d’alarma, deixar
els objectes de valor i els
documents en lloc segur i
evitar els indicis que dela-
ten la nostra absència,
com una bústia plena, les
persianes abaixades o les
plantes seques. L’activació
d’un programador horari

d’encesa de llums, deixar
la roba estesa o les persia-
nes mig abaixades són al-
guns dels trucs per enga-
nyar els lladres. A més, és
convenient deixar les
claus a algú de confiança
perquè tingui cura de la
casa, i donar-li un telèfon
de contacte per si passa al-
guna cosa. A la platja, no
s’hi han de portar objectes
de valor, només els diners
imprescindibles. Cal estar
pendent de tots els objec-
tes personals a l’hora de
banyar-se o demanar a
algú que els vigili. 
Al carrer és recomanable
portar la bossa o cartera
tancada i creuada en ban-
dolera per davant del cos i,
si es porta un cistell sense
tanca, no posar-hi dins el
moneder. D’altra banda,
és preferible utilitzar els
caixers automàtics inte-
riors i no remenar els di-
ners davant de descone-
guts. Aquests i altres
consells han estat recollits
en una carpeta editada pel
sector de Seguretat i Mo-
bilitat de l’Ajuntament, on
també hi ha recomana-
cions per evitar els roba-
toris de comerços, vehi-
cles i motos, i sobre el
procediment a seguir en
cas d’incendi a casa.

Més informació
www.bcn.es/
guardiaurbana

És millor portar la bossa en

bandolera i no al costat.

Com evitar els robatoris al carrer
i a casa durant les vacances 
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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

La vida de la Ribera on-line

La web el-born.com es presenta com
un mitjà de comunicació local de La
Ribera, “el barri amb més vida de
Barcelona”, segons es diu a la mateixa
pàgina.
Els seus creadors han editat un mapa-
guia comercial de distribució gratuïta
que es pot trobar als establiments del
barri i en punts d’informació turística. 
www.el-born.com

La pàgina de l’estiu

Des d’una única pàgina aquest estiu es
pot estar al dia sobre la múltiple oferta
de música, teatre, activitats esportives,
exposicions o festes que ofereix
Barcelona a tots els districtes. El por-
tal d’Internet municipal  www.bcn.es
ha aplegat tota l’agenda de l’estiu per
fer més fàcil la tria.
www.bcn.es/estiu

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

Pere S. Paredes

El Poliesportiu Marítim inaugu-
rarà aquest any un pavelló co-

bert multiusos construït sota el
Parc de Recerca Biomèdica. El pave-
lló, de 1.000 metres quadrats, és l’ú-
nic cobert del barri de la Barcelone-
ta i el més gran del Districte de
Ciutat Vella.
Això vol dir que aquest nou espai
poliesportiu permetrà oferir noves
activitats esportives als col·legis d’a-
quest barri i d’altres de Barcelona,
que podran fer ús de les seves ins-
tal·lacions i, també, l’organització de
campionats de diversos esports d’e-
quip, per exemple.
Aquest nou pavelló està perfecta-
ment condicionat per a la pràctica

d’esports com el futbol sala, bàs-
quet, gimnàstica rítmica, iniciació
esportiva o psicomotricitat. A més a
més, el poliesportiu ja compta amb
una gran sala de fitness amb zones
de musculació i cardiovascular, tres
sales polivalents per fer activitats
dirigides, com aeròbic, gimnàstica,
balls de saló, ioga  o spinning.
Des de setembre de 2001, any en
què es va inaugurar aquest polies-
portiu de titularitat municipal ges-
tionat per la Fundació Claror, s’ofe-
reix a tots els barcelonins la
possibilitat de gaudir del primer
centre de talassoteràpia de Catalu-
nya: un centre d’esports i de salut.
Ciutat Vella ha vist com la seva plat-
ja ha estat fusionada amb els més
de 4.500 metres quadrats del Polies-
portiu Marítim, i precisament
aquesta proximitat ha permès fer
del Marítim un centre de talasso-

teràpia. És a dir, aprofitar les pro-
pietats terapèutiques de l’aigua de
mar.
L’espai de talassoteràpia compta
amb vuit piscines, quatre de les
quals amb aigua de mar i les altres
amb aigua dolça. La zona aquàtica
es completa amb saunes, banys de

vapor, marbre càlid i una zona amb
hamaques per a la relaxació.
El Marítim ofereix un ampli ventall
de serveis de salut, assessorament
mèdic i dietètic, massatges, dutxes a
pressió, fangoteràpia i algoteràpia
(algues).

El pavelló cobert  estarà

gestionat pel

Poliesportiu Marítim de

Barcelona, al passeig

Marítim, i augmentarà

l’oferta esportiva de

Ciutat Vella

El poliesportiu ofereix una àmplia gamma de possibilitats esportives.

El Marítim ofereix el
primer centre 
de talassoteràpia 
de Catalunya

Ciutat Vella tindrà un pavelló
esportiu cobert a la tardor

per MANEL
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Es pot transformar un carrer des
d’una escola de música?
Sí, nosaltres ho hem fet sense ser ges-
tors culturals. Des de la cultura, des de
l’educació, pots incidir en el teixit social
de l’entorn per generar expectatives no-
ves. I es pot fer des d’una iniciativa pri-
vada que té vocació de servei públic. 
Taller de Músics va obrir el 1979
al Raval. Per què van triar aquest
barri per instal·lar-s’hi?
Vaig fundar el Taller amb Fernando
Hernández i Américo Bellotto. Fer-
nando i jo formavem part de la Peña
Flamenca Enrique Morente de Nou
Barris i del moviment reivindicatiu
que va donar lloc a l’Ateneu Popular.
El nostre mitjà de vida era una edito-
rial, Epicuro i Castellote Editor. Des-
prés de les primeres eleccions de-
mocràtiques, el 77, la vam tancar,
però ens vam quedar amb el local,
que estava al carrer Requesens. 
I van saltar dels llibres al jazz. 
L’Américo, que era músic, ens va donar
la idea de fer-hi una escola de música,

encara que el local era petit. Era un bar-
ri atrotinat, amb molta marginació.
Quins problemes hi van trobar?
Des de l’any 79 fins al 90, les vam
veure de tots colors. En aquest carrer
hi havia vint paios repartint xocolata.
I la cosa es va complicar amb l’heroï-
na i la cocaïna. Aquí es van muntar
les primeres patrulles veïnals per en-
frontar-se als narcotraficants. Era
conflictiu, però també era un racó on
es veia molt la vida. 
Davant d’aquest panorama, no
van tirar enrere el projecte?
No, perquè teníem la intuïció clara
que havia un punt de contacte entre

els músics i l’ambient. Això és una
cosa intuïtiva, no es pot explicar cien-
tíficament. I nosaltres sempre hem
estat al carrer. El jazz, la música po-
pular, és del carrer.

Un carrer que han fet seu. 
A mesura que el Taller creixia, vam
agafar altres locals adjacents, on hi
havia prostitució encoberta o s’hi ve-
nia droga, i els vam transformar en
instal·lacions de l’escola. Ara en tenim
quinze entre Requesens, Cera i Prín-
cep de Viana. Va haver-hi una altra
cosa important.
Quina?
Aquí tothom vivia de lloguer. I amb la
llei Boyer les immobiliàries adquirien
els blocs i l’inquilí podia comprar el pis.
Si no, la immobiliària el podia vendre a
un tercer i aquest, fer-te’n fora. Nosal-
tres ja ocupàvem diversos locals i vam
poder negociar. I pensem que vam aju-
dar que tothom comprés en unes con-
dicions justes. Després es van muntar
les comunitats de propietaris, es van
arreglar les façanes... 
Què li sembla la transformació del
Raval?
Segur que es podria haver fet d’una al-
tra manera, però que el sol entri al Ra-
val, que s’hagin esponjat unes zones on
hi havia una densitat enorme... El re-
sultat global és positiu. 

Són gairebé 26 anys de Taller de
Músics. Quin balanç en fa?
Per aquí han passat milers de perso-
nes. Estem satisfets dels festivals,
dels seminaris, la nostra discogràfica
té cinquanta referències, gairebé dos
per any... Això no és una escola de
música! Som atípics. El nostre model
lliga ensenyament, difusió i promo-
ció. Molts l’intenten copiar ara.
L’escola ha estat una notable can-
tera flamenca.
Taller de Músics ha funcionat com a
plataforma per als nous flamencs. Tots
han passat per aquí. Sempre hem in-
tentat que el flamenc, fet per gent cata-
lana o no, fos un fet cultural normal a
Catalunya. 
Cap a on va el Taller?
Va cap a convertir-se en un lloc de
referència a Europa (ja n’és). Volem
potenciar els compositors creatius,
que han apostat per un sabor propi.
Estem produint el proper disc de
Miguel Poveda. Això trencarà mot-
lles! Per primer cop, un disc d’un
cantaor flamenc que musica poetes
en català.

E N T R E V I S T A Lluís Cabrera,  president de la Fundació Taller de Músics

Lluís Cabrera és un dels fundadors del Taller.

Se sent “català de Jaén”, un mestissatge que ha

sabut traslladar al Taller de Músics. Amb 51

anys, Cabrera somia retirar-se al seu poble,

Arbuniel,“una tierra de calma”

“El Taller és una 
escola de música 

atípica. Molts 
l’intenten copiar”

Felicia
Esquinas

“Sempre hem intentat
que el flamenc fos
un fet cultural
normal a Catalunya”


