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L’antic Scenic
serà espai cultural
El local ja és
de l’Ajuntament

Just després de Sant Jordi co-
mençaran les obres de supressió
de barreres arquitectòniques a la
parada de metro de Liceu. S’hi ins-
tal·laran dos ascensors –un per a
cada sentit de circulació del me-
tro– i es reformaran les escales
d’accés que hi ha situades a l’alçada
del carrer de Sant Pau. És previst
que a l’estiu s’hagi de tallar la cir-
culació descendent en un tram de
la Rambla. Un cop acabades,
aquestes obres es complementa-
ran amb un projecte específic per a
la decoració de vestíbuls i andanes
amb motius que faran referència a
les emblemàtiques institucions i
equipaments que hi ha al seu vol-
tant, com el Gran Teatre del Liceu
i el Mercat de la Boqueria.

Obres de millora a la 
parada de metro de Liceu

La de Liceu és una de les estacions de la Línia 3 amb més usuaris.

HOMENATGE

Artistes com Andreu
Buenafuente i familiars
recorden l’actor

RECONEIXEMENT

Un nou espai al barri
de Santa Caterina du
el seu nom

TRANSFORMACIÓ

La plaça Joan
Camprubí canvia com
ho fa el seu entorn
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Una plaça del Casc Antic
recorda l’actor Joan Capri

 



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

Dijous 21 d’abril
Victoria Abril
A les 21.30 h. Palau de la Música (Sant Francesc de Paula, 2)
L’actriu presenta el seu nou projecte discogràfic Putche-
ros do Brasil, un recorregut pel món de la bossa nova.

Dissabte 23 d’abril
Coral Càrmina
A les 19 h. Palau de la Música (Sant Francesc de Paula, 2)
Ave maris stella, West Side Story, etc.

Divendres 29 d’abril
Luis Eduardo Aute
A les 21.30 h. Palau de la Música (Sant Francesc de Paula, 2)
Amb Autorretratos, Aute reinterpreta les seves cançons.

Del 5 al 7 de maig
Festival Aparte
A les 21.30 h.C.Cívic Convent de Sant Agustí (Comerç, 36)
Festival musical de caràcter transgressor i eclèctic.

Festival de Guitarra de Barcelona

Dijous 14 d’abril
Tomatito Sexteto
A les 21.30 h. Palau de la Música (Sant Francesc de Paula, 2)
Presentació d’Aguadulce.

Dimarts 19 d’abril
Steve Hackett (acústic trio)
A les 21.30 h. Luz de Gas (Muntaner, 246)

Dissabte 23 d’abril
Aziz featuring Dalbir Singh 
A les 21.30 h. Luz de Gas (Muntaner, 246)
Asian blues.

Dissabte 30 d’abril
Robin Trower
A les 21.30 h. Bikini (Deu i Mata, 105)

Dilluns 2 de maig
Madredeus
A les 21.30 h. Palau de la Música (Sant Francesc de Paula, 2)
Presentació del disc Un amor infinito.

Dimarts 3 de maig
Milton Nascimento
A les 21.30 h. L’Auditori (Lepant, 150)

Dimecres 4 de maig
Larry Coryell Trio
A les 21.30 h. Bikini (Deu i Mata, 105)

Dijous 5 de maig
Noa & Solis Quartet
A les 21.30 h. L’Auditori (Lepant, 150)

Divendres 6 de maig
Diego el Cigala
A les 21.30 h. Palau de la Música (Sant Francesc de Paula, 2)

Dissabte 7 de maig
Walter Malosetti & Djangologie (swing)
A les 21.30 h. Luz de Gas (Muntaner, 246)

Divendres 6 de maig
Contacontes
A les 17.30 h. C. Cívic Drassanes (Nou de la Rambla, 43)
25è aniversari del Centre Obert Joan Salvador Gavina.

Dissabte 7 de maig
La improbable llegenda del bandoler
A les 17 h. Rambla del Raval
Companyia de titelles Trac-Trac.

Fins al 21 d’abril
Barcelona-Madrid. 
Dues ciutats sota les bombes
Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (pl. Nova, 5)
Els paral.lelismes de les dues ciutats amb imatges dels
carrers just després dels atacs durant la Guerra Civil.

Fins al 22 de maig
París i els surrealistes
CCCB (Montalegre, 5)
Mostra de prop de 400 obres d’aquest moviment artístic.

Fins al 9 d’octubre
El Quixot i Barcelona
Saló del Tinell-Museu d’Història de la Ciutat (plaça del Rei)
La visita del Quixot a la Ciutat Comtal i l’activitat de la
ciutat durant els segles XVI i XVII.

Del 29 d’abril al 8 de maig
Festival de Cinema Asiàtic de Barcelona
Llocs de projecció: CCCB, Cine Rex, Casa Asia i l’ Auditori
de La Pedrera Fundació Caixa Catalunya. 
Selecció de més de 40 films. Més informació: baff-bcn.org.

Una publicació de l’Ajuntament de Barcelona. Consell d’Edicions i Publicacions: Ferran Mascarell, Enric Casas, Joaquim Balsera, Alfredo Jorge Juan, Màrius
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Freijo. Director de continguts: Dídac Boza. Sotsdirector: Joan Àngel Frigola. Redacció: Felicia Esquinas, Carmen Anfosso, Nuria Mahamud, Pilar Fernández,
Gerard Maristany, Daniel Venteo, Pere S. Paredes, Josep Maria Contel, Joan Anton Font, Dolors Roset, Beatriu Sanchís, Silvia Gaviña. Coordinació: Andreu
Parera. Fotografia: Rafael Escudé, Antoni Lajusticia, Pepa Álvarez, Cristina Diestro, Josep Maria Contel, Luis Clua, Julio Parralo, Manel Socias, Laura Llach, Jordi
Hernández. Disseny: Subirà i Associats. Maquetació i preimpressió: Agustín Viguera, Cristina Vidal. Edició WEB: Miquel Navarro. Producció: Joan Isern i
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Joan Anton Font

El passat 19 de març va te-
nir lloc l’acte d’homenat-

ge a l’actor Joan Capri a la
plaça que li ha estat dedica-
da. El  mes d ’octubre de
2004, el Consell Municipal
del Districte de Ciutat Vella
va aprovar la proposta, im-
pulsada per l’Associació A.
Santa Caterina, de donar el
nom de plaça de Joan Cam-
prubí, “Capri”, a l’espai deli-
mitat pels carrers de les Frei-
xures,  Giralt el  Pell isser,
Colomines i plaça de Santa

Caterina, sorgit de la renova-
ció total del mercat. Aquest
és un espai que tindrà una
gran vitalitat, perquè serà
l’accés al mercat per la banda
de mar. 
L’acte d’homenatge va co-
mençar amb paraules de re-
cord a l’actor. David Escami-
lla, autor d’un llibre sobre la
figura de Joan Capri; Beatriu
Carbonell, presidenta de l’As-
sociació A. Santa Caterina, i
el fill de l’actor, Josep Lluís,
van dedicar unes paraules
emotives en record de Joan

Capri. El regidor del districte
de Ciutat Vella, Carles Martí,
va destacar la humanitat i ca-
pacitat comunicativa de l’ac-
tor i de com és d’escaient de-

dicar, a una figura tan esti-
mada com Joan Capri, un es-
pai que és un símbol de la
transformació del barri que
el va veure néixer i on va viu-
re molt de temps. Posterior-
ment, hi va haver la inter-
venció d’actors i humoristes
que en van exaltar la geniali-
tat i que es van considerar
hereus d’una manera de fer i
d’entendre l’humor. Hi van
participar els humoristes An-
dreu Buenafuente, Toni So-
ler, Toni Clapés, Jaume No-
lla, Carles Flavià i l’actriu
Carme Sansa. La germana de
l’artista, Mercè Camprubí, i
el regidor del districte de

Ciutat Vella van ser els enca-
rregats de descobrir la placa
amb el nom de Joan Cam-
prubí. Com a cloenda, els as-
sistents a la festa popular,
que va coincidir amb la festi-
vitat de Sant Josep, van po-
der gaudir d’una degustació
de crema catalana, mentre es
projectaven imatges d’actua-
cions d’en Capri.
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El regidor Carles Martí va destacar la humanitat de Capri.

L’acte d’homenatge a l’actor 

Joan Capri es va celebrar el

passat 19 de març a la plaça que 

li ha estat dedicada, un espai

nascut de la remodelació total 

del mercat de Santa Caterina

Diversos humoristes,
familiars, amics i
coneguts de l’actor 
van participar en
l’acte d’homenatge

Homenatge a Joan Capri a un dels
nous espais de Santa Caterina

C IU TA DA N S  OPINE N

David Sassi
Joier

Una figura com la de
Capri es mereixia que
se li dediqués un espai
al barri. Jo me l’havia
escoltat des de petit i
en tinc un record
entranyable. Crec
també que se li hauria
d’haver fet abans.

Isabel Valera
Perruquera

Està molt bé que en
Capri tingui un espai
del barri dedicat al seu
record. M’agradaria
que les coses anessin bé
i que els veïns puguem
gaudir dels canvis al
barri després d’haver
suportat les obres.

Núria Pere
Jubilada

En Capri era un home
molt estimat i molt
intel·ligent. Calia que
al barri hi hagués una
plaça dedicada a la
seva persona. Jo havia
treballat al barri i espe-
ro que amb la transfor-
mació agafi força.

Marina Bello
Perruquera

Una persona tan arrela-
da al barri calia que fos
recordada. Espero que la
transformació al barri
aporti millores en el
futur, ja que els petits
comerciants hem patit
durant molt temps a
causa de les obres.

Joan Garcia 
Jubilat

En Capri es mereixia un
homenatge i ha estat
una bona idea que una
plaça al costat del mer-
cat dugui el seu nom.
M’agrada com ha que-
dat la zona, però caldria
que el projecte s’acabés
com estava previst.

Susanna Ortega
Dependenta

Jo he vingut a l’home-
natge a Capri per curio-
sitat, perquè no el conei-
xia. Em sembla un bon
gest que es dediqui una
plaça en reconeixement
a la seva trajectòria
artística i trobo que la
zona ha quedat molt bé.

Q u è  o p i n a  d e  l a  n o v a  p l a ç a  q u e  s ’ h a  d e d i c a t  a  l ’ a c t o r  J o a n  C a p r i ?

C A P R I , L’ H U M O R  C O M  A  F O R M A  D E  V I D A

Joan Camprubí Alemany, Capri, va néixer el 7 de juliol de 1917

al carrer Mercaders. Es va donar a conèixer al començament

dels 50 amb una famosa escena de l’obra “Camarada Cupido”.

Va ser el precursor dels monòlegs i va interpretar una vintena

d’obres al teatre Romea. Participà a l’espai radiofònic “Capri-

Exprés”del programa de Salvador Escamilla “Radioscope”i a la

sèrie televisiva “Doctor Caparrós”. El 1982 la Generalitat el dis-

tingí amb La Creu de Sant Jordi, i el 1997 l’Ajuntament li con-

cedí la Medalla d’Or al Mèrit Artistic.

A



CIUTAT VELLA4 Abril 2005

C U LT U R A

Núria Mahamud

A lmazen és un espai
d’interacció cultural

que funciona també com a
viver de propostes artísti-
ques amb un objectiu
comú: incidir en el seu en-
torn, el barri del Raval.
L’espai és un antic magat-
zem de les sabatilles Victo-
ria, situat al carrer Guifré,
on de dijous a dissabte es
programen tallers,  ses-

sions de cinema o especta-
cles en directe i  que ha
obert, no fa gaire, una pe-
tita galeria d’art que ven
escultures, llibres-objecte,
aquarel · les…, tot peces
úniques o d’edició limita-
da.
Com a dinamitzador cultu-
ral i social, Almazen ha
programat per a aquest
any una sèrie d’actes, al-
guns dels quals relacionats

amb l’Any del Llibre i la
Lectura i l’Any de la Gas-
tronomia.
A l’estiu és previst organit-
zar Món Amanida ,  una
festa gastronòmica al car-
rer,  en la  qual  s ’espera
comptar amb la col·labora-
ció dels restaurants del ba-
rri. I per a l’hivern, la pro-
posta serà Sopa de Soupes,
una activitat que ja es va
fer el 2002 i 2003, on es
van repartir 40 tipus de
sopes diferents i es van or-
ganitzar espectacles en
viu.
Al juny es programarà un
petit festival de cinema
amb pel·lícules basades en
obres de William Shakes-
peare. 
Dins el projecte Vincles,
amb el  qual  es pretén
estrènyer la relació amb la
gent del Raval, es farà un
taller de cuina intergene-

racional i un taller de ioga
per a la gent gran.
També continuarà l’Opera-
ció Ulls Oberts, que vol
conscienciar els veïns per-
què estimin el seu carrer i
on és previst pintar les
persianes dels comerços
del carrer Guifré amb la
col·laboració de joves del
barri que s’inscriguin en
un taller.
Almazen és també seu de
La Ciutat de les Paraules,
una entitat que anys enre-
re va omplir de paraules
escrites en diferents idio-
mes algunes places i pa-
rets mitgeres del Raval,
que enguany seran objecte
d’un itinerari cultural.

Més informació:
Almazen
c/ Guifré, 9.
Tel. 93 442 26 15
www.almazen.net

Almazen, un laboratori d’idees
artístiques al carrer Guifré

Almazen vol integrar els joves del barri en accions culturals.

La plaça
Sant Josep Oriol
Antigament, els cementiris es trobaven dins de la ciutat, a
prop de les esglésies.  Un d’aquests cementiris, el de l’esglé-
sia de Santa Maria del Pi, ocupava la plaça Sant Josep
Oriol. Però a mitjan segle XVIII, a causa de l'expansió de les
idees higienistes, es va començar a discutir la conveniència
de fer els enterraments a l’interior de l'urbs. Per aquest mo-
tiu, una reial cèdula el 1787 va establir que els difunts fos-
sin enterrats fora de les ciutats. Davant de la passivitat per
fer efectiva aquesta recomanació, una disposició militar de
1816 urgia el compliment de la llei. Finalment, el 1819 es
beneïa el cementiri municipal de l’Est i poc després ja hi
anaven les despulles del Pi. Alliberat l’indret de tombes, es
va rebaixar el seu nivell al dels carrers del voltant i prengué
el nom de plaça del Beat Oriol en record de les seves relí-
quies que estaven dins del temple del Pi.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 443 22 65

Abans: La plaça amb el monument a Àngel Guimerà en la

dècada dels anys vuitanta, abans de ser reformada.

Ara: Des del canvi urbanístic, l’espai s’ha convertit en un

punt de trobada i esbarjo.

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

Seu de l’associació
cultural La Ciutat de
les Paraules, l’espai
vol ser, entre
altres coses, un
dinamitzador
cultural del barri

A l’estiu, es farà
una festa-tast
d’amanides al
carrer i, a l’hivern,
de tot tipus de sopes

• Ordena l’espai públic i facilita l’aparcament.

• Millora la qualitat ambiental.

• Descongestiona el centre de la ciutat. 

010
0,55 € cada tres min. IVA inclòs

www.bcn.es

Oficina de l’Àrea Verda
Plaça Carles Pi i Sunyer, 8-10

08002 Barcelona
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Festa de la Primavera a la Ciutadella
El proper 17 d’abril, el Parc de la Ciutadella acollirà la
Festa de la Primavera. Ja és una tradició el fet que la
ciutat doni la benvinguda a l’estació de l’any amb
més color i amb més esclat de vida. Durant tota la
jornada de diumenge, hi haurà al parc activitats lúdi-
ques i festives. La jornada servirà també per divulgar
el civisme i la sostenibilitat amb plantades populars,
grups d’animació i plantes de regal. 

La Boqueria recordarà Ramon Cabau
Ramon Cabau va ser l’artífex del restaurant l’Agut
D’Avignon i un dels cuiners que va definir la cuina ca-
talana de mercat. Cabau va escollir una manera molt
poètica de morir: després de regalar una flor a les ve-
nedores del Mercat de la Boqueria. El Consell del Dis-
tricte ha aprovat la proposta de donar el seu nom al
pas situat entre la Rambla i la plaça de Sant Josep,
davant el Mercat de la Boqueria. 

Un nou semàfor a la Via Laietana
A petició de la Unió de Comerciants de Sant Pere Més
Alt i de diverses entitats de la zona, s’instal·larà un
nou pas de vianants amb semàfor a la Via Laietana.
Aquest semàfor donarà continuïtat a la zona del bar-
ri de Sant Pere als vianants provinents del carrer
Comtal. Al mateix temps, es farà la corresponent
adaptació de les voreres per a persones amb mobili-
tat reduïda.

Nou espai per al Conservatori del Liceu
El Consell del Districte ha aprovat traslladar als òr-
gans municipals corresponents la sol·licitud de con-
cessió administrativa del solar de Nou de la Rambla,
82-88, per a la construcció del Conservatori Superior
del Liceu. La nova ubicació de l’entitat al Raval, en
l’actualitat instal·lada a la seu històrica annexa al
Gran Teatre del Liceu, permetria la millora i amplia-
ció de les seves instal·lacions.

Joan Àngel Frigola

La parada de metro de Li-
ceu, una de les tres que hi

ha a la Rambla, és un dels
punts més cèntrics de la ciutat
i està envoltada d’institucions
i equipaments emblemàtics,
com el mateix Teatre de
l’Òpera, que li dóna el nom, o
el Mercat de la Boqueria. Al fi-
nal d’abril, just després de
Sant Jordi, s ’iniciaran les
obres per suprimir-ne les ba-
rreres arquitectòniques i fer la
parada accessible a les perso-
nes amb mobilitat reduïda.
S’hi instal·laran dos ascen-
sors, un per a cada sentit de
circulació del metro, que en-
llaçaran el carrer amb les an-
danes, ja que aquesta estació

no té un vestíbul comú. Tam-
bé es reformaran les escales
d’accés que hi ha a l’alçada del
carrer de Sant Pau. Aquestes
obres formen part de la refor-
ma que s’està fent a tota la
xarxa de metro per fer-lo ac-
cessible i donar compliment a
la Llei de supressió de barreres
arquitectòniques del Parla-
ment de Catalunya.
Les característiques d’aquesta
estació del metro fan que les
obres hagin de dur-se a terme
en dues fases. La primera és la
que comença aquest mes d’a-
bril i que obligarà a tallar el
trànsit de vehicles per la Ram-
bla en sentit descendent du-
rant dos mesos aproximada-
ment, en el tram que va del

carrer Hospital al de la Unió.
Els vehicles que hagin de pas-
sar-hi es desviaran pel carrer
Hospital fins a la Rambla del
Raval, des d’on es podrà tor-
nar a la Rambla pels carrers
Unió i Nou de la Rambla.

Una decoració singular
Un cop s’hagin acabat les
obres al vestíbul del cantó Llo-
bregat, començaran les del
cantó Besòs. En total es pre-
veu que la durada total de les
obres sigui d’uns set mesos. 
A més de la supressió de bar-
reres arquitectòniques es farà
una actuació paral·lela per sin-
gularitzar encara més aquesta
parada de metro. S’està elabo-
rant un projecte per a la deco-
ració de l’estació d’acord amb
les institucions i equipaments
propers. D’aquesta manera, el
Gran Teatre del Liceu o la Bo-
queria seran també presents a
les andanes i els vestíbuls.

La parada de metro Liceu 
serà accessible i singular

El CCCB tindrà espais dedicats al llibre infantil per Sant Jordi 
Durant la setmana ante-

rior a la Diada de Sant
Jordi, tindrà lloc “Món Lli-
bre”, una activitat pensada
especialment per als nens i
nenes fins a 12 anys. Dissab-
te 16 d’abril, de 10 a 20 ho-
res, i el diumenge 17, de 10 a
14 hores, es viurà aquesta
“festa literària infantil”, la pri-
mera de les seves característi-
ques que es fa a Espanya. 
Es farà al recinte del CCCB,
on hi haurà 23 espais relatius
al món de la literatura infan-

til oberts als visitants. El
Bosc de les fades i la màgia,
la Selva dels animals imposi-
bles, l’Espai Quixot, l’Illa dels
ratolins o el Carreró del mis-
teri són algunes de les pro-
postes de la festa. L’entrada a
aquests espais del CCCB serà
lliure.
Figures del món de la escrip-
tura i del còmic, com Ana
María Matute, Emili Teixidor
o el dibuixant Ibáñez, parla-
ran dels seus universos amb
el públic present al mirador

del CCCB. Seran més de 200
activitats en dues jornades.
Els punts de trobada al CCCB
seran: el pati de les Dones, el
plató Antic teatre, l’Auditori,
la Planta-1, l’Espai Mirador,
el gran vestíbul de la planta
baixa, la plaça de Joan Coro-
mines i l’Auditori MACBA. Es
comptarà amb la participació
especial d’Artristras, Teatro
de los Sentidos, Drac Màgic,
els conta-contes d’Atrapa la
Paraula, D’Aigua, el col·lectiu
d’Artistes i La Fura dels Baus. “Món Llibre” tindrà lloc al CCCB a partir del 16 d’abril.

Al final d’aquest mes d’abril comencen les
obres per fer accessible la parada de metro
de Liceu. Serà una de les estacions singulars
del ferrocarril metropolità de Barcelona

El vestíbul i l’andana direcció Zona Universitària seran els primers a canviar.

 



CIUTAT VELLA6 Abril 2005

E Q U I P A M E N T S

Dídac Boza

Els detalls concrets sobre
l’activitat cultural que

es desenvoluparà a aquest
lloc es coneixeran abans de
l’estiu, quan s’hagi decidit el
concurs públic que es posa
en marxa aquest mes d’a-
bril. Una entitat o societat
privada s’encarregarà, per
concessió  munic ipal ,  i  a
canvi d’un cànon anual, de
fer  funcionar  novament
aquest local d’acord amb el
que sempre ha estat un dels
trets  fonamentals  del
Paral·lel: el món de les arts
escèniques. L’Ajuntament
de Barcelona ha adquirit la
propietat del local per un
total d’onze milions d’euros,
operació que va anunciar
públicament el regidor de
Ciutat Vella, Carles Martí,
en l’últim ple municipal del
Districte. Ara el que farà el
Districte  és adjudicar “ la
instal·lació i el funciona-
ment d’un equipament cul-
tural”. Així s’estableix en el
plec de condicions que ha
elaborat l’Ajuntament, que

finalment és el propietari
del local. L’entitat o empre-
sa adjudicatària estarà obli-
gad a a  mantenir  l ’actual
configuració d’espai teatral”,
e l  caràcter  or ig inar i  d ’a-
quest local que al llarg de la
seva històr ia havia estat
l’emblemàtica sala Studio
54 o,  més enrere  en e l
temps, el Teatre Espanyol.
La sort de la sala Scenic,
com s’anomenava darrera-
ment, havia preocupat molt
els veïns d’aquesta part del
sud del Raval, a tocar del
Poble Sec. El dia 17 de maig
de 2002,  e l  ve l l  local  va
obrir, però havia reconvertit
el seu caràcter de sala d’es-
pectacle en quelcom vincu-

lat directament a la prosti-
tució, aprofitan la proxi-
mitat d ’un hotel continu
que era propietat de la ma-
teixa empresa. Per aquesta

raó, dos dies després de l’o-
bertura, la Guàrdia Urbana
el va precintar. Es va iniciar
així un llarg procés durant
el qual la sala ha romàs tan-
cada i amb un futur pen-
dent de clarificar.

L’ús del local havia
preocupat els veÏns
després que el 2002
es va lligar a la
prostitució

La destinació final
del local situat al
número 62 de l’avin-
guda Paral·lel ja està
clara. La compra, per
part de l’Ajuntament,
garanteix que serà
un espai cultural i
teatral

El local està tancat des que el van precintar agents de la

Guàrdia Urbana fa tres anys.

L’antic Scenic ja és de l’Ajuntament 
i serà un espai cultural i teatral

A quest és un establiment amb màgia,
tant en el sentit figurat com en el li-

teral. Els aficionats i professionals hi tro-
baran jocs de mans, accessoris, capses de
màgia, efectes màgics i manuals d’il·lusio-
nisme i prestidigitació. La màgia és pre-
sent a tota la botiga, que va ser fundada
l’any 1881 i que encara manté l’aire de l’è-
poca. Els prestatges són plens dels objec-
tes que tenen com a fi enganyar els nos-
tres sentits i posar-nos a prova. En Josep

Maria Martínez, seguidor de la trajectòria
iniciada per Joaquim Partagàs i Carles Bu-
cheli, porta la botiga actualment amb la
Rosa M. Llop. Al carrer de l’Oli, 6, hi tro-
bem el museu d’El Rei de la Màgia, inicia-
tiva d’en Josep M., on hi ha un centenar
d’objectes utilitzats per mags i il·lusionis-
tes des del final del segle XIX. Al museu
també es fan espectacles de màgia i altres
activitats (cursos, visites escolars…).
El Rei de la Màgia / C/Princesa 11

E L  T A U L E L L

Un espai on es fan realitat les il·lusions dels mags

Josep M. Martínez i Rosa M. Llop condueixen la botiga.  

Joan Anton Font

S E R V E I  P Ú B L I C

N.M.
Un cop més s’acosta l’estiu
i l’Ajuntament, en col·la-
boració amb entitats  de
lleure, posa a disposició
dels nois i noies de fins a
17 anys activitats per gau-
dir de les vacances a un
preu assequible. Per als
qui es queden a ciutat, l’o-
ferta inclou els casals d’es-
tiu, que tenen lloc a esco-
les, casals, centres cívics,
etc. i s’adrecen a infants
de fins a 14 anys; els ca-
sals esportius (de 6 a 14
anys), i els Campus Olím-
pia, que es fan en torns de
5 o 10 dies a les instal·la-
cions esportives munici-
pals. Hi ha diferents mo-
dalitats: el precampus (de
3 a 7 anys); el campus po-
liesportiu (de 8 a 16 anys);
l’específic (de 8 a 16 anys),
amb un esport preferent i
altres complementaris; el
de natura, que durant la
segona setmana es traslla-
da al medi rural, i l’espe-
cial, adreçat a infants amb
algun tipus de discapaci-
tat psíquica.
Els qui s’estimin més aga-

far la motxilla i conviure
amb joves de la mateixa
edat, tenen una bona
oferta de colònies, campa-
ments i rutes fora de la
ciutat; el període d’ins-
cripció comença el 30 d’a-
bril i cal adreçar-se a cada
entitat organitzadora. En
aquelles instal·lacions on
es preveu molta demanda
es farà un sorteig previ
per determinar l’ordre
d’inscripció. Cal recollir
número a la instal·lació
corresponent del 16 al 26
d’abril, ambdós inclosos. 
L’Ajuntament també ator-
garà ajuts econòmics a fa-
mílies amb dificultats
econòmiques, amb un lí-
mit de 7.182 euros d’in-
gressos bruts anuals per a
cada membre de la unitat
familiar. El període de
sol·licitud és del 30 d’abril
al 21 de maig i la llista de
beneficiaris sortirà el 6 de
juny.

Més informació:
OAC (Ramelleres, 17)
www.bcn.es

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

Oberta la inscripció
per a les vacances d’estiu
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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 
A partir del 25 d’abril, cada dilluns a
les 10.30 hores: VIU AL BARRI

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

El web del Centre Cívic Drassanes

La pàgina del centre cívic del Raval situat
al núm. 43 del carrer Nou de la Rámbla,
conté la informació útil necessària sobre
les activitats i els tallers que s’hi fan. La
inscripció per als tallers d’aquesta primave-
ra està oberta fins al 15 d’abril. Hi ha els
horaris d’inscripció i altres serveis d’aquest
espai municipal.
www.ccdrassanes.tk

Teatralnet: tot el teatre de Barcelona

És una revista digital d’arts escèniques
independent, fundada l’any 1997, que
no té vinculació a grups o empreses
teatrals. Inclou la cartellera de
Barcelona i l’àrea metropolitana, notí-
cies, reportatges i també seccions de
crítica i informació de serveis per a
gent del teatre, ja siguin companyies
professionals o amateurs.
www.teatral.net

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

Pere Paredes

Gran èxit de participació a la
XV edició de la Mitja Marató

de Barcelona, que es va córrer el
passat 6 de març amb un circuit
per bona part dels carrers de Bar-
celona.
Amb el tret de sortida donat per
Pere Alcober, regidor d’Esports de
l’Ajuntament de Barcelona, uns
2.000 participants van començar
aquesta cursa urbana de mig fons
que ha permès als atletes inscrits
córrer per llocs tan emblemàtics
de la ciutat com el Front Marítim,
la Gran Via de les Corts Catala-
nes ,  l ' av ingud a Diagonal  o  la
Rambla, entre d’altres.
El temps també va fer costat a
l’organització i als participants, i

amb un dia assolellat, esplèndid i
amb molt bona temperatura per a
la pràctica del atletisme.
Els 21.097 metres de la Mitja Ma-
rató van resultar ser un veritable
passeig. Passeig per al kenyà Edwin
Kibet i per a la donostiarra Isabel
Eixmendi, guanyadors respectiva-
ment en categories masculina i fe-
menina. El primer lloc per als parti-
cipants amb cadira de rodes el
vaaconseguir Roger Puigbó.
Entre els centenars d’atletes anò-
nims, la cursa va tenir un nou co-
rredor, Ferran Garcia, de 31 anys
i veí de Ciutat Vella. Com ell ma-
teix ens diu, “no he corregut mai,
però des de fa poc temps intento
córrer les màximes curses urba-
nes que es fan”.
“El meu objectiu per a la present

edició de la Mitja Marató —afir-
mava molt convençut el Ferran—
és acabar-la. Per a mi això ja és un
bon final per a un dia tan merave-
llós com el d'avui”.

Amb un dels lemes d’aquesta XV
edició de la Mitja Marató de Bar-
celona, “Córrer no fa malbé la
capa d’ozó”, els organitzadors  es
van proposar promoure l’atletis-
me com un dels mil lors i  més
complets esports que es poden
practicar.

Èxit de participació a la XV edició
de la Mitja Marató de Barcelona
La prova, pels carrers
de Barcelona, ha estat
dissenyada per realitzar
una cursa ràpida i fàcil,
amb un circuit que 
recorre llocs emblemà-
tics barcelonins

Uns 2.000 atletes van córrer per Barcelona el 6 de març.

per MANEL

El kenyà Kibet i la
donostiarra Eixmendi,
guanyadors de la Mitja
Marató de Barcelona
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Com vol que el defineixi: humo-
rista, showman, periodista?
Jo el que sóc de veritat és guionista.
Faig guions per a ràdio i per a la tele. A
vegades sóc jo qui els explico, i altres ve-
gades els han explicat altres.
Reivindica la figura dels guio-
nistes. Estan mal considerats?
Hi ha un problema. Perquè hi hagues-
sin bons guionistes, se’ls hauria de pa-
gar. Com que no n’hi ha, ningú no en-
senya l’ofici.
Hi ha ofici en això dels guions?
I tant! Però allò de l’exposició, nus i des-
enllaç, o els guions per fitxes com feia la
Susan Harris de “Las Chicas de Oro”, ja
no sembla que ho sàpiga ningú.
Potser ara hi ha més “negres” que
no pas “guionistes”
Sí, això m’ho deia la meva estimada i
admirada Ana Rosa Quintana, quan
vam coincidir a la perruqueria totes
dues.
La manca de bons guions ens por-
ta a la tele-escombraria?
És molt més fàcil treure dues senyores

que diuen que han anat al llit amb no sé
qui perquè s’estirin dels cabells. És un
espectacle com el circ romà: requereix
víctimes innocents, bé siguin els espec-
tadors o les pròpies criatures que hi par-
ticiparan. Això sí que és pornografia.
Pornografia intel·lectual, que és la do-
lenta.
Però en aquest desert de guionis-
tes sí que hi ha algunes bones ex-
cepcions, no?
“Siete Vidas”. Aquesta sèrie demostra
que l’èxit no es fonamenta en el rostre
famós de torn ni en l’estabilitat dels

personatges o del càsting  i demostra,
sobretot, que el que funcionen són les
bones històries.
Miquel Giménez va néixer i viu a
Ciutat Vella...
Tot i que estic malcriat a Gràcia, jo sóc
fill d’aquí. Vaig marxar cap a Gràcia
quan tenia 11 anys, però després he
tornat aquí perquè l’assassí sempre tor-

na al lloc del crim. És un luxe viure al
centre de la ciutat, on passa tot. 
I prefereix un barri com el Gòtic
on pesa tant la història…
Em fa feredat passar cada dia per un
lloc on el president Companys sortia al
balcó, o anar al carrer Joaquim Costa,
on va viure Durruti amb Emiliane Mo-
rin, a un pis que el meu pare freqüenta-
va perquè era amic seu.  
El llenguatge de Miquel Giménez
és la sàtira?
Moratín deia: “el amargor de la verdad
como mejor se disimula es con chistes”.
Jo faig sàtira perquè és la manera de dir
el que penso.
A vostè li agraden històries. S’ex-
pliquen poques històries i molts
sopars de duro?
Això del sopar de duro ve d’un restau-
rant de la Barcelona finisecular del XIX
on donaven una sopar brutal que costa-
va cinc pessetes, i la gent, a tota la ciu-
tat, parlava del famós sopar de duro. Sí
que és veritat que s’expliquen molt po-
ques històries interessants.
Per què?
D’entrada el català ja és una persona
que és més aviat reservada. Si tu pre-
guntes a algú “com vas?”, la gent et diu
“anem fent”. I expliquem poques histò-

ries, sobretot als nanos. Els qui som pa-
res tenim el deure d’explicar contes i
tradicions orals.
I què transmetem als nens d’avui?
Hi ha molta monyada amb la plastili-
na i amb tot allò políticament correc-
te. No a la plastilina i sí a les històries
de pirates, d’indis (on guanyin els in-
dis o els pirates).
Històries de pirates, indis i super-
herois perquè el còmic és la gran
passió de Miquel Giménez...
De tota la vida m’han agradat el John
Wayne i els superherois. Jo estic malalt
de còmics, són un freaky del còmic. En-
tre casa meva i el despatx dec tenir com
un milió de còmics i la mostra de figu-
res ja podeu veure que és enorme, da-
vant la infinita comprensió de la meva
dona, l’Elena. 
I què en vol fer d’aquesta mena de
catedral del còmic que té a casa?
En el meu testament ja està escrit que li
cedeixo a l’Ajuntament. O sigui, Sr.
Clos, si em morís demà, ja pot anar al
notari. La meva col·lecció de llibres de
maçoneria la llego a la biblioteca pública
Rossend Arús, i voldria que de tot això
del món del còmic que tinc aquí en po-
gués disfrutar la ciutadania en un cen-
tre del còmic de Barcelona. 

E N T R E V I S T A Miquel Giménez, Guionista

A casa seva, Giménez té una amplíssima col·lecció de figures d’herois del còmic.

Viu al Gòtic. Fa ràdio i televisió, acaba de publicar

Aventis, un llibre de contes curts. És d’aquells que

semblen tenir capacitat per apassionar-se per tot.

Una conversa amb Miquel Giménez sempre està

més a prop de la sàtira que del vodevil

“S’haurien d’explicar més
històries però ja quasi no

hi ha  bons guionistes”

Dídac
Boza

“És un luxe viure al
centre de la ciutat, on
passa tot”

 


