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El Pati de les Dones
del CCCB
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de Flamenc

Taller de Músics, institució cap-
davantera de l’ensenyament mu-
sical a Catalunya, ha ampliat les
seves instal·lacions al carrer Re-
quesens, al Raval. L’escola ha
guanyat 500 m2 amb noves au-
les, una secretaria i una sala de
professors. Diverses personali-
tats de la política i la cultura van
assistir a la inauguració el 15
d’abril. “Taller de Músics ha fet
una tasca que va més enllà de la
professió musical, perquè hem
contribuït a fer que aquests ca-
rrers siguin normals”, va afirmar
Lluís Cabrera, president del Ta-
ller. L’alcalde, Joan Clos, li va re-
conèixer el caràcter de “pioner i
el coratge de venir al Raval quan
no estava de moda”.

Taller de Músics amplia
la seva seu a Requesens

Cercavila del Taller de Músics al Raval.

GUANYADOR

Antonio Oliveilla,
per la seva obra 
“Illes Balears”

FINALISTA

Carmen Barberà,
amb el poema 
“Si jo pogués triar”

ACCÈSSIT

Carmen López,
autora de la peça 
“Tota una vida”
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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 (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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FESTIVAL DE FLAMENC 

Dimarts 24 de maig
Pedro Burruezo & Bohemia
Camerata/Cathy Claret
A les 21 h. Hall del CCCB (Montalegre, 5)

Dimecres 25 de maig
Javier Galiana Quinteto/Chico Ocaña
A les 21 h. Hall del CCCB (Montalegre, 5)

Dijous 26 de maig
Riqueni/El Pitingo/Andrés Marín
A les 22 h. Pati de les Dones del CCCB (Montalegre, 5)
Riqueni és un dels grans guitarristes flamencs, que tor-
na després d’un temps de descans musical.

Divendres 27 de maig
Juan Carlos Romero
A les 22 h. Pati de les Dones del CCCB (Montalegre, 5)
Romero, a la guitarra, estarà acompanyat del cante de
El Vareta i Las Molina, i Andrés Peña com a bailaor.

Dissabte 28 de maig
Jerónimo
A les 22 h. Pati de les Dones del CCCB (Montalegre, 5)
La cantaora Encarnita Anillo i la companyia de dansa
flamenca Somorrostro comparteixen escenari amb el
guitarrista Jerónimo Maya.

FESTIVAL DE GUITARRA

Dimarts 17 de maig
Manuel Barrueco
A les 21 h. El Petit Palau (Sant Francesc de Paula, 2)
Del barroc a Chick Corea i els tangos d’Astor Piazzolla.

Dissabte 21 de maig
Nguyên Lê (celebrating Jimmi Hendrix)
A les 21. 30 h. Luz de Gas (Muntaner, 246)

Divendres 27 de maig
La Tana
A les 21.30h. Luz de Gas (Muntaner, 246)
La veu que apadrina Paco de Lucía.

Divendres 10 de juny
Coco Montoya Blues Band
A les 21.30 h. Sala Bikini (Deu i Mata, 105)

Dimecres 15 de juny
Mariza (fados)
A les 21.30 h. Palau de la Música (Sant Francesc de Paula, 2)

20, 21 i 22 de maig
Descobreix Euskadi. Un país increïble 
De 10 a 22 h. Avinguda de la Catedral.
Cercaviles, animació de carrer, exhibició de dansa con-
temporània, d’aixecament de pedra i concerts, entre al-
tres activitats.

20 i 27 de maig i 3, 10 i 17 de juny
Balls Folk de Primavera
A les 22 h. Plaça del Rei.
Danses col·lectives, contradanses i balls vuitcentistes.

Del 12 al 15 de maig
Máximo riesgo
A les 21 h. Dg. 20 h. L’Antic Teatre (Verdaguer i Callís,12)
Espectacle de pallassos.

Dijous 19 de maig
Solo
A les 21.30 h. Centre Cívic Barceloneta (Conreria, 1-9)
Performance improvisada a partir d’un treball d’inves-
tigació entre la llum, la música i la dansa.
Bea Fernández-Las Santas
El cos com a destí incanviable, com a presó, com a límit...

Dijous 2 de juny
Zolos 
A les 21.30 h. Centre Cívic Barceloneta (Conreria,1-9)
Teatre-dansa-multimèdia de la companyia Esfenoides. 
Temporil Forte (el tiempo lo cura todo) 
Dansa contemporània, de la Cia. El Último Pez.

Dimecres 18 de maig
Dia Internacional dels Museus
Jornada de portes obertes a tots els museus municipals.

Del 26 al 29 de maig
Saló Internacional del Turisme (SITC)
De 10 a 20 h. Fira de Barcelona (Av. Maria Cristina)
Amb Mèxic i Cantàbria com a convidats especials.

27, 28 i 29 de maig
Exposalud 2005
De 10 a 20 h. Fira de Barcelona (Av. Maria Cristina)
Saló de la Salut i la Qualitat de Vida.

www.bcn.es/publicacions

bcnrevistes@mail.bcn.es
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Pilar Fernández

El guanyador del primer
premi d’aquest III Certa-

men Literari Casal de Gent
Gran Pati Llimona ha estat
Antonio Oliveilla, amb l’obra
titulada Illes Balears. Carmen

Barberà ha estat la finalista
amb Si jo pogués triar i Car-
men López ha obtingut
l’accèssit amb la peça Tota
una vida.
El jurat, format per tres per-
sones relacionades amb el

món literari i de la cultura en
general, ha valorat, d’aques-
tes obres, la tècnica emprada,
els sentiments expressats i la
temàtica treballada, però el
que realment volen potenciar
aquests Jocs Florals és la par-

ticipació de les persones
grans en activitats en què es
desenvolupa l’expressió escri-
ta, així com també en altres
certàmens literaris.
En aquesta tercera edició,
s’hi han presentat quinze
treballs. Per primera vegada,
el nombre de dones i homes
participants ha estat igual,
cosa que no havia passat en
els anys anteriors, quan la
superioritat numèrica feme-
nina era notòria, tot i que el
nombre total de participants
també era superior al d’a-
quest any. 
Poden presentar-s’hi totes
les persones de més de 60
anys que visquin a Ciutat
Vella. Enguany, la persona
de més edat ha estat un veí
del barri de Ribera de 95
anys. La majoria dels partici-
pants són socis de casals i al-
tres entitats del districte, i
alguns ja s’havien presentat
en algunes de les edicions
anteriors, com és el cas de la
Carmen López, la guanyado-

ra del tercer premi, que mai
no havia escrit res fins que
l’any passat es va decidir a
presentar-se als Jocs Florals.
Aleshores no va aconseguir

cap premi, però sí que va
descobrir una afició i ara té
ben clar que l’any vinent s’hi
tornarà a presentar.

3Maig 2005

Carmen Barberà va quedar finalista en els Jocs Florals celebrats el 22 d’abril.

El passat 22 d’abril es van lliurar

els premis dels Jocs Florals per a

gent gran, una edició que va

destacar pel fet que s’ha

equiparat el nombre de treballs

presentats per homes i per dones

El participant de 
més edat ha estat 
un veí de la 
Ribera de 95 anys

Via lliure a la creació poètica
en els Jocs Florals de gent gran

C IU TA DA N S  OPINE N

Lluïsa Martínez
Jubilada

Encara que jo no hi he
participat mai, festes
com aquesta m’agra-
den. Sempre hi aprens
coses que no sabies.
Trobo que és una festa
molt bonica i penso que
cal mantenir-la.

Pere Ramos
Jubilat

Els Jocs signifiquen
molt per a la cultura
catalana popular. És
una celebració molt
típica, molt nostra.
M’agraden perquè
estan bé, però a mi ja
m’ha passat l’edat per
presentar-m’hi.

Anunciación
García
Jubilada

Jo crec que tot el que és
participació en assump-
tes de la ciutat és maco.
Els Jocs estan molt bé
per aprendre. A més,
crec que tot el que ser-
veixi per ajudar a rea-
litzar-se és meravellós. 

Ángeles Sadiño
Jubilada

Jo havia assistit a lec-
tures de poesia abans,
però mai a uns Jocs
Florals. I m’han agra-
dat moltíssim, per l’am-
bient i, sobretot, per la
lectura de les poesies
guanyadores. 

Carmen López
Premiada

La finalitat dels Jocs
Florals és cultivar la
poesia i animar la gent
a escriure. Hem de cul-
tivar el que és d’aquí,
les nostres festes, les
nostres idees i les nos-
tres llibertats.

Pepa Masegosa
Llibretera c/ Goya

Aquesta mena de
certàmens estan molt
bé, però trobo que
encara hi ha molta
feina a fer per fomen-
tar la lectura.
Es llegeix massa poc.

L e s  a f i c c i o n s  l i t e r à r i e s  d e  p e r s o n e s  g r a n s  d e  C i u t a t  V e l l a

E L S  P R I M E R S  P R E M I S  T E R E N C I  M O I X

Orígens la novel·la d’Amin Maalouf ha estat guardonada com el millor llibre de l’any en la

primera edició dels Premis Internacionals Terenci Moix, creats en homenatge de l’escriptor

i cinèfil. José Luis Sampedro ha estat el guanyador en la categoria de trajectòria literària.

Aquests premis neixen per guardonar dos escriptors de qualsevol nacionalitat que hagin

transcendit pels seus valors intel·lectuals i literaris, transmetent un missatge humanístic,

de respecte a les arrels de les cultures i a l’ésser humà. Amb els mateixos principis, també

es premien les trajectòries professionals dedicades a les Arts Escèniques i les Arts

Cinematogràfiques, guardons que han estat per a Núria Espert i Julie Christie.

A

                                     

Carmen López també premiada.
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Dolors Roset

El Maig Coral és un cicle
de concerts de cant co-

ral que organitza, des de fa
22 anys, la Federació cata-
lana d’entitats corals–De-
marcació Barcelonès, amb
la col·laboració de l’Ajunta-
ment de Barcelona. L’ob-
jectiu és oferir una sèrie
de concerts de qualitat i
animar les corals a prepa-
rar bons repertoris perquè

en gaudeixin els ciutadans.
Aquest any se celebren els
divendres 13, 20 i 27 de
maig a l’església de Santa
Anna, al carrer Rivadeney-
ra, a dos quarts de deu del
vespre.
A part de les 22 corals ca-
talanes que cantaran en-
guany,  s’hi han convidat
també la de Bellas Artes
(de Santiago de Chile) i La
Cantor ia (de Granada).

Aquesta coral, juntament
amb el Cor Albada i Fòrum
Vocal, interpretarà el con-
cert de cloenda, el 4 de
juny a les 7 de la tarda,
que se celebrarà a l’audito-
ri Winterthur. Per a aquest
concert es necessita invi-
tació, la qual es pot recollir
a la seu de la Federació.
El Maig Coral arriba des-
prés d’una primera edició
de la Primavera Coral. La
iniciativa, també de la De-
marcació Barcelonès de la
Federació, ha nascut amb
la voluntat d ’oferir una
oportunitat a aquelles co-
rals que queden incloses
en el criteri de selecció del
Maig. Cada divendres del
mes d’abril, un total de 24
corals de la comarca han
participat en els concerts
de la Primavera Coral, els

quals s’han fet a l’església
de l’Esperança. El nivell
d’interpretació de les co-
rals i la bona qualitat dels
cantaires ha sorprès, fins i
tot, la mateixa organitza-
ció, que ja està pensant en
una segona edició per a
l’any vinent i, si és possi-
ble,  en un nombre més
elevat de concerts perquè
hi hagi més participació.
L a intenció és que ben
aviat les més de 120 corals
que hi ha al Barcelonès pu-
guin tenir l ’oportunitat
d ’ofer ir  un concer t en
aquest cicle.

Més informació:
Federació catalana
d’entitats corals-
Demarcació Barcelonès
Via Laietana, 54
Telèfon 93 268 06 68

Actuació d’una de les corals que ha participat en la

Primavera Coral.

El carrer del Rec
Durant els segles XII i XIII, aquest carrer era una rie-
ra per on s'escolaven les aigües sobreres del rec com-
tal. Aquestes aigües movien els molins que hi havia
en el seu traçat,  raó per la qual se’l va anomenar dels
Molins de Mar. Més tard va prendre el nom popular
de la bora del Rec i, finalment, Rec. Entre 1796 i
1801 es van començar a construir edificis de botiga i
un pis a la vora dreta del carrer. S’aixecaven sobre el
rec o riera que discorria per aquest carrer. Les cases
bastides es van construir per compte de la Junta de
Beneficència del moment, la qual les anava rifant a
mesura que aquestes construccions anaven quedant
enllestides. El rèdit que es treia d’aquestes cases es
dedicava a la conservació, ornament i millora del pas-
seig Nou o de Sant Joan, construït en el glacis de la
Ciutadella.  
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 443 22 65

Abans El carrer del Rec amb el carrer de l’Esparteria a

començament dels anys vuitanta.

Ara Després de la restauració dels edificis del carrer Rec i

de la reurbanització dels carrers, l’indret ha canviat molt.

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

Aquestes setmanes
amb el Maig Coral i
el mes passat amb
la Primavera Coral,
cada divendres hi
ha un concert obert
a tothom

Els concerts del
Maig Coral es fan a
l’església de Santa
Anna i a l’auditori
Winterthur

La primavera omple el barri
amb mil cançons
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Nou quiosc als jardins de Rubió i Lluch
El quiosc de begudes, que disposa de terrassa, està en
funcionament des del passat mes de març . El servei
es troba situat al cor del Raval, als jardins de Rubió i
Lluch, que són un dels racons amb més encant del ba-
rri. L’objectiu és crear un nou espai d’esbarjo ciutadà
i dinamitzar la zona. Aquest quiosc dóna servei als
veïns, als visitants i al conjunt d’equipaments i insti-
tucions que envolten els jardins.

La primavera va començar a la Ciutadella
El Parc de la Ciutadella va ser l’escenari de la Festa de
la Primavera de Barcelona, el dia 17 d’abril passat.
S’hi van fer tallers relacionats amb el coneixement
del medi ambient, plantada de flors, repartiment de
plantes i jocs per als infants. La festa va comptar
amb la participació de nombroses famílies i la
presència de l’alcalde, Joan Clos, i de la tercera tinent
d’alcalde, Imma Mayol. 

Torna a obrir el mercat de Santa Caterina
Des d’aquest mes de maig comencen a funcionar les
parades i establiments comercials del mercat de San-
ta Caterina, renovat després de sis anys d’obres que
han fet realitat el projecte de remodelació ideat pels
arquitectes Enric Miralles i Benedetta Tagliabue. El
nou mercat, distribuït en tres plantes, obre al públic
amb un total de setanta establiments comercials i
una superfície de de 3.000 m2. 

La Guàrdia Urbana decomissa 11.000 CD
La Guàrdia Urbana va decomissar, el passat mes d’a-
bril, 6.164 CD i 4.758 DVD pirates en un pis del ca-
rrer Carretes. El pis era utilitzat per a la distribució
de milers de còpies pirates de films i música de rigo-
rosa actualitat. Cinc persones han estat detingudes
per presumpte delicte contra la propietat industrial i
intel·lectual. La llicència de valoració de tot el mate-
rial decomissat puja a més de 2.700.000 euros.

Felicia Esquinas

Les instal·lacions noves
ocupen els números 3 i 5

del carrer Requesens. Són
fruit d’una complexa remode-
lació que ha permès incorpo-
rar un local nou a l’antiga seu.
S’ha creat una secretaria, una
sala de professors i aules no-
ves, més àmplies i amb un mi-
llor condicionament acústic. 
La inauguració es va fer el 15
d’abril al migdia, amb un acte
al carrer Requesens amenitzat
per l’Original Jazz Orquestra
del Taller. Diversos represen-
tants de la política i la cultura
van acompanyar Lluís Cabre-
ra, president del Taller, en
aquesta trobada. Entre ells,
Caterina Mieras, consellera de
Cultura de la Generalitat;
Joan Clos, alcalde de Barcelo-
na, i Carles Ruiz Novella, pre-

sident de l’àrea de Cultura de
la Diputació de Barcelona, ins-
titucions que han aportat
ajuts per a l’ampliació. 
Cabrera va destacar que, en 25
anys, el Taller ha contribuït a
la normalització d’aquesta
zona del Raval, el triangle for-
mat pels carrers Requesens,
Príncep de Viana i Cendra:

“Hem aconseguit –va dir– que
aquests carrers siguin nor-
mals”. Joan Clos va explicar
que Cabrera “va tenir el corat-
ge de venir al Raval quan era
un espai estigmatitzat, que no
estava de moda. Llavors no hi

havia Macba, ni la UPF es
plantejava venir. I ell ja hi era”.
En representació dels veïns,
Josepa Fabà va recordar l’èpo-
ca “on convivíem amb la droga
i la delinqüència. Ara hem
canviat les drogues per la mú-
sica de jazz”.

Més que una escola 
El Taller de Músics va obrir el
1979 al carrer Requesens. A
mesura que creixia, l’escola de
música va anar ocupant locals
propers, fins als deu de què
ara disposa. Avui té mil alum-
nes i un programa d’estudis
imitat a Espanya i Europa.
També ha obert un bar club
de música en viu (Jazzsí), un
segell discogràfic, una produc-
tora i una fundació que orga-
nitza esdeveniments com el
Festival de Flamenco de Ciu-
tat Vella. Durant la inaugura-
ció, Cabrera va reclamar el re-
coneixement oficial del
programa d’estudis del Taller
per part de la Generalitat.

El Taller de Músics estrena nous
locals al carrer de Requesens

10.000 places d’estacionament amb preferència per a veïns 
Redacció

Des d’aquest mes de maig
funciona l’Àrea Verda als

districtes de l’Eixample i Ciu-
tat Vella (excepte el barri de
la Barceloneta). Amb el nou
sistema de regulació de l’esta-
cionament es busca facilitar
l’aparcament per als veïns i
reduir la congestió. A les zo-
nes on s’aplica, hi ha 9.203
places per a ús preferent dels
veïns i 910 més d’ús exclusiu,
totes regulades per uns 1.200
parquímetres. 

L’Ajuntament ha enviat el dis-
tintiu que els acredita als
veïns titulars d’un vehicle do-
nat d’alta a la zona. Els
residents han rebut també
una targeta-regal per valor de
12 euros. Per als vehicles amb
distintiu de veí, aparcar al seu
barri té el cost mínim de 0,20
euros al dia (de dilluns a di-
vendres) o 1 euro a la setma-
na, mentre que els no resi-
dents paguen 2,75 euros/hora,
i només poden fer-ho un mà-
xim de dues hores. 

D’altra banda, i per facilitar la
combinació entre vehicle
privat i transport públic, l’em-
presa pública BSM, que ges-
tiona els aparcaments muni-
cipals, ha creat la targeta
P-MES, la qual permet esta-
cionar de manera continuada
fins a 12 hores diàries durant
30 dies. Aquest abonament
mensual, que val 39 euros,
funciona als aparcaments de
BSM del Fòrum, del Parc
Joan Miró i de Sant Genís
(Vall d’Hebron).La línia verda marca la plaça d’ús prioritari per a veïns.

Amb la nova ampliació, l’escola guanya
500 m2 en una zona del Raval que aquesta
entitat ha contribuït a millorar

Josepa Fabà va parlar en nom dels veïns del Raval. A la dreta, Lluís Cabrera, president del Taller.

El Taller vol que 
la Generalitat
reconegui el seu
programa d’estudis
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C U LT U R A

Pilar Fernández

Per primer cop, en aques-
ta edició i dins el pro-

grama de concerts centrals,
hi haurà tres actuacions dià-
ries, amb els mateixos intèr-
prets, però liderats per un
d’ells, és a dir, primer pel
guitarrista, després pel can-
taor i  poster ior ment pel
grup de ball. Així, els prota-
gonistes del dia de la inau-
guració seran Rafael Rique-
ni ,  E l  P i t ingo i  Andrés
Marín. Els concerts previs-
tos per a divendres 27 són
els de Juan Carlos Romero,
El Varela/Las Molina i An-
drés Peña. L’última jornada
actuaran Jerónimo, Encar-
nita Anillo i Somorrostro
Dansa Flamenca.
Després de dos anys de cele-
brar-se a la plaça de Joan
Coromines, els concerts cen-
trals han tornat al Pati de
les  Dones,  del  Centre de
Cultura Contemporània de
Barcelona (CCCB), un esce-
nar i  amb més capacitat ,
però més recollit  i  aïl lat .
Aquests concerts mostren al
públic artistes consagrats al
costat d’altres d’emergents

que mereixen un reconeixe-
ment, perquè –segons Lluís
Cabrera ,  president de la
Fundació Taller de Músics,
que organitza el Festival–
“tenen bones simientes”, pa-
raula amb què s’ha batejat la

present edició i que no s’ha
traduït del castellà per con-
servar el doble significat de
la seva fonètica. 

En aquest festival s’ha vol-
gut fer un homenatge a Ri-
queni, “un mestre actual de
la guitarra, amb un sabor al-
hora antic i nou, que sem-
pre ha tingut clar que no
volia ser un clònic de Paco
de Lucía”, afirma amb entu-
siasme Cabrera.
El Hall del CCCB serà l’esce-
nari de programes paral·lels.
De les conferències i debats
que se celebraran al cicle “A
propòsit d’Albéniz”. I dels
concerts del Chill-out, una
secció més experimental en
què s ’ajunten músics que
fan coses molt diferents.
També hi ha sessions de Dj.
Aquesta programació s’ini-
cia el dia 24.

Els concerts
mostren artistes
consagrats al
costat d’altres
d’emergents 

El 12è Festival de
Flamenc de Ciutat
Vella es farà sentir
entre el dies 26 i 28.
El Pati de les Dones
del CCCB recobra
protagonisme

Jerónimo Maya actua al Festival d’enguany.

Les “Simientes” del Festival de
Flamenc arrelen en la 12a edició

L’establiment va ser fundat l’any 1840
per Pedro González, abans de passar a

la família Monforte. Al principi era una
botiga on es venien jocs de sobretaula i bi-
llars. L’any 1890, es va obrir a la venda de
més tipus de joguines. L’actual propietària
és Josefina Monforte, i la seva jove, Mercè
Morral, és qui ens atén des del taulell. L’a-
parador de l’establiment ja ens sorprèn
per la gran varietat de jocs de sobretaula
d’altres països, jocs que difícilment troba-

rem a altres establiments. Tenen molts
jocs fabricats en fusta i defensen l’encís de
la joguina tradicional davant l’imperi ac-
tual dels jocs electrònics. També tenen
jocs de jardí, com el croquet, les bitlles o
els estels. Amb el transcurs dels anys, la
botiga ha passat de tenir clients habituals,
sobretot els bars que encarregaven jocs de
sobretaula, a tenir clients que hi compren
de manera puntual.
Joguines Monforte / Pl. St. Josep Oriol, 3

E L  T A U L E L L

Joguines de les de tota la vida i d’arreu del món

A Joguines Monforte ofereixen jocs d’arreu del mon.

Joan Anton Font

S E R V E I  P Ú B L I C

Núria Mahamud
BTV ha renovat el pro-
grama del migdia ence-
tant un nou espai d’ac-
tualitat més proper al
ciutadà, en que es dóna
prioritat a l’informació
dels barris a través de les
televisions de Districte.
Viu el Barri, així és com
s’anomena el nou espai,
s’emet de dilluns a diven-
dres de 10.30 a 13 h –des
del passat 25 d’abril– i
consta de breus reportat-
ges en els quals es reflec-
teix el dia a dia de la
gent, els projectes o l’ac-
tivitat del propi Ajunta-
ment.
Com l’anterior programa,
segueix un model sense
presentador ni reporters
en pantalla, però està di-
vidit en blocs. Durant la
primera franja horària
–de 10.30 a 11 h–, Barris
mostra l’actualitat més

propera de cada districte
un dia a la setmana, di-
lluns en el cas de Ciutat
Vella i Nou Barris. El se-
gon bloc –d’11 a 11.25 h–
aborda cada dia un tema
diferent mitjançant càp-
sules de reportatges. Di-
lluns, els barcelonins, po-
pulars o anònims, són els
protagonistes en el bloc
Ciutadans; dimarts es de-
dica a la Cultura (arts, te-
atre, fotografia, arquitec-
tura, urbanisme, disseny,
moda…); dimecres hi ha
lloc per a l’Oci (gastrono-
mia, festes, turisme, es-
port…); dijous es parla de
Coneixement (ciència i
tecnologia, medi am-
bient, salut, economia i
comerç, treball, histò-
ria…), i divendres se re-
serva als Espectacles.
En la tercera franja horà-
ria –d’11.25 a 11.55 h- es
repeteixen aleatòriament
les càpsules de Barris es-
trenades la setmana an-
terior; de 12 a 12.30 h
tornen a sortir les càpsu-
les dels espais temàtics i,
finalment, durant l’últi-
ma mitja hora de progra-
ma, es recuperen els re-
portatges de Barris
estrenats el mateix dia.
Dissabte i diumenge s’o-
fereix una repetició de lo
millor de la setmana.

Més informació
www.barcelonatv.com

El nou espai s’emet de dilluns

a divendres de 10.30 a 13 h.

“Viu el Barri”, el nou
informatiu de BTV
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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

Nova Ciutat Vella on-line

La revista digital elaborada per alumnes de
la Facultat de Comunicació Blanquerna de
la Universitat Ramon Llull, Nova Ciutat
Vella, té la seva versió a internet, amb con-
tinguts dedicats a tots els barris del distric-
te. El projecte està lligat a Blanquerna
Ràdio, una emissora on-line experimental
conduïda també per joves estudiants.
www.novaciutatvella.com

Atenció ciutadana de l’Ajuntament

L’Ajuntament ha incrementat els ser-
veis d’atenció ciutadana amb el nou
Telèfon del Civisme: 900 226 226, una
línia gratuïta destinada a recollir avisos
dels ciutadans referents als serveis de
neteja, manteniment i control de l’espai
públic. També es pot fer per Internet a
L’Ajuntament t’escolta. Hi ha més infor-
mació a l’adreça següent:
www.bcn.es/telefoncivisme/catala/

w

                    

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

Pere S. Paredes

Un any més, la cursa Bombers de
Barcelona ha estat un èxit, i en

la seva VII edició pels carrers del
Casc Antic, la Barceloneta, la Vila
Olímpica i l'Eixample, la resposta
dels atletes i del públic ha estat im-
pressionant i ha propiciat nous rè-
cords per al seu historial.
La present edició va ser guanyada
per l’etíop Sahle Warga, amb 28:35
en categoria masculina, i per l'atleta
Irene Kwanbai, que amb 31:25 ha
batut rècord de la prova i ha fet la
tercera millor marca mundial de
l’any de 10 quilòmetres.
L’edició 2005, el dia 3 d’abril, va
comptar amb 9.500 atletes, dels
quals van acabar el recorregut ofi-
cialment 7.436, una xifra rècord. En
aquesta ocasió s’havia fet  una modi-
ficació respecte del circuit tradicio-

nal. Es va buscar un escenari més
pla, ràpid i segur i així, en aquesta
edició els atletes han baixat per Via
Laietana, carrer molt més còmode
per a la cursa que la Rambla.
El recorregut, homologat, continua
essent de 10 quilòmetres i va co-
mençar a l’avinguda Marquès de l’Ar-
gentera i va acabar al passeig Picas-
so, davant mateix del Parc de la
Ciutadella, després de passar per l’a-
vinguda del Paral·lel, la Gran Via de
les Corts Catalanes, Sardenya, Au-
siàs Marc i Via Laietana.
L’Ajuntament i la marca comercial
Nike, organitzadors de la cursa
Bombers de Barcelona, estan satis-
fets de l’impacte aconseguit entre els
aficionats a l’atletisme amb l’eslògan
“Fes cas al seny, obeeix la rauxa”.
La cursa Bombers va néixer l’any
1999 i el seu recorregut, de 10 quilò-

metres, va ser fet pel kenyà Cheren
Simatwa en 28:24 min. A Espanya,
aquesta distància sobre l’asfalt mai
s’havia corregut tan ràpid. Encara
avui és la millor marca de la prova.
És significatiu que a les sis edi-
cions de la Cursa Bombers de Bar-
celona, menys la de l’any 2002,
tots els guanyadors han estat ken-
yans. A la IV edició, un corredor
d’Eritrea (Yonas Kifles) va aconse-
guir la victòria.

Com a atletes destacats que han par-
ticipat a les passades edicions hem
vist corredors espanyols com Reyes
Estévez, Antonio Reina o  Manuel
Olmedo, i atletes fèmines com Nú-
ria Fernández, Iris Maria Fuentes-
Pila o Benita Johnson, tots ells reco-
neguts internacionalment.

La cursa Bombers de Barcelona bat
rècords de marques i participació

La VII edició de la cursa Bombers de Barcelona va
reunir 9.500 atletes pels carrers de Barcelona, dels
quals 7.436 van arribar oficialment a la meta. Un
nou rècord!

El nombre de participants va superar un nou rècord.

La kenyana Irene
Kwambai, segon triomf
consecutiu i nou rècord
de la prova

per MANEL
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¿Profesión?
Escritor.
¿Sólo?
Además de mis libros de poesía, de
cuentos y de frases o “epigramas”
–según como lo defina cada lector–,
soy el delegado en España de la Socie-
dad Argentina de Escritores (SADE).
Precisamente ahora estoy preparando
la creación de una filial de la (SADE)
en Cataluña. Suelo colaborar también
en la sección “Vivir en Barcelona” de
La Vanguardia.
¿Y ha convertido la Rambla en su
casa?
La Rambla es para mí un paseo al que
puedo incorporarle mis poemas, por-
que existe una correspondencia entre
el contenido humano y lo que llama-
mos poesía. Es una conjunción que se
da muy pocas veces, sólo cuando el
paisaje y la creación pueden tener esa
armonía. No me imagino mi mesa y
mis libros en Wall Street.
¿Cómo ha logrado recoger tantas
historias y frases para sus libros?
De la observación y de mis reflexiones.
La poesía tiene mucho de instinto y de

secreto, pues el momento de la crea-
ción poética es como un estado hip-
nótico. Son pensamientos que surgen
al calor de lo que uno vive y recibe, así
como de la capacidad de expresarlo
con ternura, con ironía, con critica,
en fin, con sentimiento. 
¿25 años son muchos años ofre-
ciendo libros?
No son muchos ni pocos cuando uno
hace lo que le gusta y encuentra en su
actividad una respuesta positiva. Si no
hubiese encontrado esta respuesta en la
gente, ahora no estaríamos celebrando
mis 25 años, digo “estaríamos” porque
la fiesta la hacemos todos los amigos. 

Hábleme de esta fiesta.
La fiesta se celebrará el próximo domin-
go 5 de junio, entre las 16 y las 22 ho-
ras. Será un acto lúdico en la Rambla de
las Flores, utilizando el espacio como
un gran teatro al aire libre, decorado
con guirnaldas y en donde actuaran po-

etas, músicos y otros artistas. Paralela-
mente también habrá un torneo de aje-
drez, como homenaje a los viejos ajedre-
cistas que jugaban en los alcorques de los
árboles, en mis primeros años en la
Rambla. También habrá una exposición
de cuadros de pintores amigos y unas pa-
raditas de algunas ONG del barrio. 
¿A quién va dirigida la fiesta? 
Invito a los poetas a venir con sus ver-
sos, a los cantantes con sus canciones y
a todos aquellos que sienten la cultura
con la intensidad de un compromiso
consigo mismo y con la sociedad. Por lo
tanto, no hay duda que la fiesta será un
éxito de público.
¿La fiesta es un acto de agradeci-
miento suyo a la gente de la ciu-
dad?
Sí, es mi manera de devolver en parte
tanto efecto y solidaridad recibida.
Desde hace unos años se vienen reali-
zando estas fiestas que yo ofrezco al
pueblo de Barcelona. Pero la de este
año surge al calor de la celebración de
mis 25 años en la Rambla y además
está incluida en la programa del Any
del llibre i la lectura. Por esta misma
razón estamos realizando otras activi-
dades complementarias.

¿cuáles son?
Se están celebrando tertulias literarias
los martes de abril y mayo a las 20 ho-
ras en el hotel Montecarlo (Rambla,
124) y una maratón poética que tendrá
lugar el próximo día 20 de mayo de 9 a
21 horas, en el Patí Llimona, y en la que
podrán participar todos los poetas que
deseen venir a recitar sus versos. Quie-
ro añadir, además, que todos los actos
serán grabados y fotografiados.
¿Por qué?
En primer lugar, para dejar constancia
de los mismos y después, porque voy a
donar ese material gráfico al Archivo
de la Ciudad. Cuando dentro de cien
años festejen los quinientos años de la
primera edición del Quijote, se recupe-
rarán todos los actos que la ciudad está
haciendo en este Any del llibre, y aque-
llos que nos están esperando en el fu-
turo conocerán lo que hoy construi-
mos por la cultura, que es, en
definitiva, un compromiso con lo me-
jor de nuestra sociedad.
¿Qué quiere ser de mayor el poeta
de la Rambla?
Joven, volver a hacer lo mismo. La vida
tendría que permitirte un bis para vol-
ver a salir a al escenario.

E N T R E V I S T A Eduardo Mazo, un poeta compromès 

El racó cultural d’Eduardo Mazo a la Rambla.

Eduardo Mazo ha convertit la seva parada de la

Rambla en un punt de trobada amb els seus lec-

tors. Per allà han passat, al llarg de vint-i-cinc anys,

diverses generacions

“Si no hubiese encontrado
esta respuesta en la gente,

ahora no estaríamos
celebrando mis 25 años”

Josep M.
Contel

“No me imagino mi
mesa y mis libros en
Wall Street”
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