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Antoni Deulofeu
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“En aquest barri 
estic a gust,
no tinc nostàlgia
del que era”
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Portes obertes a
les escoles
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Barcelona Activa:
oficina del Raval
Programes

d’inclusió laboral

Han començat els treballs per re-

novar els elements del carrer i de

l’espai públic a diversos punts del

barri del Raval. Els carrers de

Sant Pau, de les Flors, Abat Sa-

font i la plaça del Pedró renova-

ran voreres i paviment, així com

altres elements d’ús urbà. Al car-

rer de les Flors i en un tram de

Sant Pau s’afegirà nou arbrat.

Aquestes obres formen part del

Pla de Millora Integral de l’Espai

Públic que ha començat a aplicar

l’Ajuntament per tots els distric-

tes de la ciutat. Es basa a actuar

d’una sola vegada sobre tots els

elements que s’han de renovar o

millorar per minimitzar les

molèsties de les obres i millorar

la qualitat del carrer. 

Obres de millora a Sant Pau
i altres carrers del Raval

Els treballs de millora es perllongaran al llarg de la primavera.

PARTICIPACIÓ

El procés durarà
de principi d’abril
a final de maig

COL·LECTIUS

El Districte convocarà
reunions amb entitats
i experts

PARTICULARS

Els veïns hi participaran
a través del correu
ciutatvella@mail.bcn.es

CIUTAT VELLA
B A R C E L O N A
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Els veïns decidiran el futur 
de la plaça de la Gardunya



ATENCIÓ AL CIUTADÀ

Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) 
Ramelleres, 17.
Telèfon d’informació 010 
(preu de la trucada: 0,55 euros + IVA /cada 
3 minuts o fracció).
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

CIUTAT VELLA2 Març 2005

I N F O Ú T I Lt

CIUTAT VELLA
B A R C E L O N A

L ’A G E N D AW

Dimarts 15 de març

Pink Martini
A les 21.30 h. Sala Bikini (Deu i Mata, 105).

En part, un musical de Hollywood, una petita orquestra

de cambra o una pel·lícula de cinema negre japonesa. 

Dimecres 16 de març  

Melos Quartet
A les 21 h. Palau de la Música (Sant Francesc de Paula, 2).

Després de 40 anys de carrera, aquesta serà l’última gira

del grup. Peces de Mendelsohn, Debussy i Brahms.

Dimecres 16 de març  

Orquestra Simfònica del Vallès
A les 21 h. Palau de la Música (Sant Francesc de Paula, 2).

Amb Carmen Yepes (piano). Peces de Txaikovski.

Divendres 18 de març

Mikel Erentxun
A les 21.30 h. Palau de la Música (Sant Francesc de Paula, 2).

Dissabte 19 de març

The Undertones
A les 21 h. Sala Bikini (Deu i Mata, 105)

Dins del Festival irlandés El Feile.

Dissabte 19 i diumenge 20 de març

Tactequetér
A les 18 h i 12 h, respectivament. Auditori- La Pedrera 

(Pg. de Gràcia, 92)

Concert familiar. Gratuït amb reserva (902 400 973).

Diumenge 3 d’abril

Cor Vivaldi- Petits cantors de Catalunya
A les 18 h. Palau de la Música (Sant Francesc de Paula, 2).

Missa Brevis, de B. Britten; Lletanies a la verge negra de Ro-

camadour, d’F. Poulenc; i Stabat Mater (García Demestres).

Diumenge 3 d’abril

Sons del Mediterrani
A les 12 h. Palau de la Generalitat (pl. Sant Jaume)

Enric Granados, Albéniz, T. Gil i Membrado, Morera,

Bou i havaneres. Dins del cicle de concerts de carrilló.

Diumenge 10 d’abril  

Les Quatre Estacions
A les 19 h. Auditori Winterthur (Illa Diagonal)

A càrrec del Cor Vivaldi de Petits Cantors de Catalunya.

Dilluns 11 d’abril

25è aniversari de la Cobla Mediterrània
A les 19 h. Palau de la Música (Sant Francesc de Paula, 2).

Obres de Bernat, Serracant, Serra, Händel...

Fins l’1 d’abril

Dones
Centre Cívic Barceloneta (Conreria, 1-9)

Dins de la Setmana Internacional de la Dona.

Fins al 10 d’abril

Bangkok, Bangkok
La Capella (Hospital, 56)

Visió d’artistes emergents de Bangkok.

Fins al 22 de maig

París i els surrealistes
Centre de Cultura Contemporània-CCCB (Montalegre, 5)

Mostra amb prop de 400 obres.

Dijous 31 de març

Ölelés 
A les 21 h. Centre Cívic Barceloneta (Conreria, 1-9)

Dansa contemporània. De Jordi Cortés i Damián Muñoz.

Fins al 18 de juny

Les Barcelones de Pepe Carvalho
Ds., de 10 a 14 h. Sortida: parròquia de Sant Pau del Camp

Itinerari dramatitzat, pensat com un joc de pistes.

Amb reserva prèvia, cal tenir el carnet de biblioteques.

FESTES DE SANT JOSEP ORIOL

Divendres 18 de març

Cercavila de gegants
A les 19 h. Plaça de Sant Josep Oriol

Pregó i remembrança del miracle de les monedes. Cer-

cavila dels Gegants del Pi i en Perot. A les 21 h, ball.

Dissabte 19 de març

Atracaments d’en Perot
A les 18.30 h. Plaça de Sant Josep Oriol

Al matí, cercavila de gegants, ofrena floral i actuació de

l’Esbart Català de Dansaires. A les 21 h, havaneres i

rom cremat per a tothom.

Diumenge 20 de març

Plantada i ball de gegants
A partir de les 10.30 h. Plaça de Sant Josep Oriol

Plantada de gegants, actuació de l’esbart, ball i cloenda.

Una publicació de l’Ajuntament de Barcelona. Consell d’Edicions i Publicacions: Ferran Mascarell, Enric Casas, Joaquim Balsera, Alfredo Jorge Juan, Màrius

Robert, Joan Conde, Glòria Figuerola, Joan A. Dalmau, Oriol Balaguer, Josep M. Lucchetti i José Pérez Freijo. Director: Enric Casas. Director editorial: José Pérez

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, Carme Herrero. 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

Maribel Baños. Impressió: Mateu Press SA. Manipulació: General serveis. Distribució: M. Àngels Alonso i Serveis de correus. Administració: Ascensió Garcia

Departament d’Imatge i Producció Editorial. Pg. Zona Franca, 60. 08038 Barcelona. Dipòsit legal: B. 29.175-1994.

www.bcn.es/publicacions

bcnrevistes@mail.bcn.es
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Pilar Fernández

A
principis d’abril s’obrirà

el període durant el qual

les persones que vulguin po-

dran donar a conèixer la seva

opinió sobre les condicions

que hauria de complir la nova

plaça situada al bell mig del

barri del Raval. Aquest pro-

cés durarà dos mesos, fins a

finals de maig. Hi podran

participar ciutadans del barri

i de la ciutat a títol particular,

associacions i entitats afecta-

des, arquitectes relacionats

històricament amb el projec-

te i altres experts i professio-

nals del món de l’arquitectura

i l’urbanisme, així com també

líders d’opinió de la ciutat. 

El Districte convocarà reu-

nions amb les entitats i els

col·lectius d’experts, al quals

se’ls facilitarà documentació

amb la informació tècnica i

els antecedents històrics de

l’espai que es vol renovar.

Aquests participants més

qualificats aportaran les se-

ves idees en aquestes troba-

des que pretenen ser també

origen de debat de les dife-

rents d’opinió.

Els particulars podran parti-

cipar en aquest procés a tra-

vés del web del Distr icte

–www.bcn.es/ciutatvella– i

del correu electrònic –ciutat-

vella@mail.bcn.es–. A la pàgi-

na web es podrà consultar la

documentació disponible so-

bre la plaça de la Gardunya,

la mateixa que es donarà a les

reunions amb col·lectius.

També hi haurà la possibilitat

d’aportar idees personalment

acudint a Foment Ciutat Ve-

lla (Pintor Fortuny, 17-19),

on els dimarts de 12 a 2 de la

tarda i de 5 a 6 de la tarda hi

haurà una persona per aten-

dre les propostes que es vul-

guin presentar.

Acabada la fase de recollida

d’idees –al mes de juny–, es

valoraran les propostes pre-

sentades i s’elaborarà un do-

cument final. Els resultats

s’explicaran el juliol en una

reunió en la qual es presen-

tarà una exposició del que

serà el document final. Les

conclusions seran la base del

projecte de remodelació de la

plaça de la Gardunya, les

obres de la qual podrien co-

mençar al final d’aquest ma-

teix any o al principi de 2006.

L’objectiu d’aquesta convo-

catòria participativa és acon-

seguir el màxim consens per

a una plaça que ha de ser un

espai d’ús cívic per a tots els

ciutadans i que actualment

no és més que un aparca-

ment de superfície i una zona

de càrrega i descàrrega del

Mercat de la Boqueria, funció

aquesta que el nou projecte

haurà de resoldre adequada-

ment. 

3Març 2005

Avui en dia la plaça és ocupada per un aparcament.

Aspecte actual de la plaça.

El Districte engegarà un procés de
participació per decidir com 
haurà de ser la futura plaça 
de la Gardunya

Els particulars hi
podran participar 
a través del 
correu electrònic

Els veïns podran dir com volem
la nova plaça de la Gardunya

C IU TA DA N S OPINE N

Jordi Ausidor 
Xarcuter

Treure els contenidors
de les escombraries per-
què no doni la imatge
de brutícia. També hi
faria una zona verda, i
un parell de dies a la
setmana hi muntaria
un mercat.

Noemí Tena 
Infermera

Millorar les condicions
higièniques i la deixa-
desa que hi ha a les
parets. En lloc dels cot-
xes hi posaria arbres i
un parc; els cotxes els
posaria en un altre lloc.

M.Carmen Martín 
Mestressa de casa

Que hicieran más
anchas las aceras y más
fáciles para subir y
bajar, ya que hemos de
salir con los carros. Y
que no hubiera tanta
peste allí donde recogen
las basuras. Y el par-
king, más pequeño.

Joaquín Aguilera 
Pintor

Suprimir el parking y
hacer una plaza limpia
y aceptable, porque es
un caos tremendo que
está lleno de porquería.
Si quieres “Barcelona
posa’t guapa”, hay que
transformar todo esto.

Estefanía López 
Estudiant de publici-
tat

Poner un mercadillo de
nuevas tendencias,
combinado con una
zona más verde, y que
se hiciera un mercadillo
que acompañara al
Mercat de la Boqueria.
Rollo modernillo.

Montserrat
Casanova 
Venedora pagesa

El més necessari és un
bon aparcament.
Ampliar l’aparcament,
perquè la gent pugui
gaudir d’aquest mercat,
deixar-hi el cotxe, com-
prar i passejar tran-
quil·lament.

Q u i n e s  m i l l o r e s  f a r i a  a  l a  p l a ç a  d e  l a  G a r d u n y a ?
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Daniel Romaní

B
arcelona és una ciutat

ideal per passejar, pel

seu clima, per la riquesa del

paisatge urbà i també perquè

moltes de les nombroses

empremtes que han deixat

els seus 2.000 anys d’histò-

ria són a la vista del vianant.

Amb motiu de l’Any del Lli-

bre i la Lectura, l’entitat

Ciempiés proposa caminar

per la ciutat amb dos llibres

sota el braç, El Quixot, de

Cervantes, i Barcelona, pam a

pam, d’Alexandre Cirici, amb

l’objectiu de descobrir alguns

dels escenaris que s’hi des-

criuen. Les referències con-

cretes de tots dos llibres a

elements singulars de Barce-

lona són abundants. L’itine-

rari del Quixot es clou a Bar-

celona, ciutat a la qual

Cervantes dedica ni més ni

menys que cinquanta pàgi-

nes; una de les primeres co-

ses que fa el Quixot a la ciu-

tat és entrar en una imprem-

ta. De Barcelona, pam a pam

–“el llibre que hem llegit fins

a deixar les pàgines deslliga-

des”, diu el full de promoció

de la ruta–, es visiten 14 dels

27 itineraris que va descriu-

re Cirici. Totes les sortides

són a les 10.30 hores i a les

16.30 hores, tenen una du-

rada de 2-3 hores i valen 6

euros. 

ITINERARIS “BARCELO-

NA,  PAM A PAM”      

Dissabte, 5 de març

EL BARRI DE SANT PAU

Sortida: ronda Sant Antoni,

davant del bar Tres Tomb.

Diumenge, 6 de març

EL PARC DE LA

CIUTADELLA

Sortida: sota de l’Arc de

Triomf.

Dissabte, 12 de març

ELS BARRIS DE SANT

JUST I DE PALAU

Sortida: plaça de Sant Jau-

me, davant de l’Ajuntament.

Diumenge, 13

EL CALL

Sortida: plaça Nova.

Cal fer les inscripcions per

telèfon a qualsevol d ’a-

quests  centres cívics: Cen-

tre Cívic Convent de Sant

Agustí, C/ Comerç, 36; Tel.

93 310 37 32; Centre Cívic

Drassanes, C/ Nou de la

Rambla, 43, Tel. 93 441 22

80 i Centre Cívic Pati Lli-

mona, C/ Regomir, 3, Tel.

93 268 47 00, o enviar un

correu electrònic amb una

antelació mínima de 24 ho-

res abans de cada activitat. 

Més informació 

ciempiesedu@inicia.es

jpardoeimil@yahoo.es

Passejades pels carrers de la
Barcelona vella “al peu de la lletra”

La plaça Sant Just és un dels indrets de l’itinerari.

La plaça Reial
La plaça Reial es va construir on uns anys abans s’aixeca-

va el convent dels Caputxins, el qual va ser enderrocat a

partir del 1822 per urbanitzar una plaça dedicada als

“Herois espanyols”. La poca diligència a fer la plaça va

propiciar que el 1824 es tornés a bastir el convent. Amb

la promulgació, el 1835, del decret de Desamortització,

l’Ajuntament va demanar al Govern el seu enderroc, que

fou concedit finalment per Reial Ordre del 15 de març de

1848. Llavors el Municipi va acordar de fer una plaça

porxada i va convocar un concurs de projectes al qual

van ser convidats tots els arquitectes d’Espanya. El

guanyador va ser Francisco Daniel Molina, que també va

guanyar el primer accèssit. La primera pedra es va posar

aquell octubre, però la plaça no va estar enllestida fins al

10 de setembre de 1856. 

Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer

donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 443 22 65

Abans  Aspecte que oferia la plaça a principi dels anys vui-

tanta, on els parterres la neutralitzen en gran part.

Ara Amb la desaparició de les zones enjardinades, la plaça

ha guanyat en superfície útil per a esdeveniments socials i

culturals.

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

Aquest mes de
març s’organitzen
quatre itineraris
per Ciutat Vella
que recorren 14
dels escenaris del
llibre “Barcelona,
pam a pam”

L’entitat Ciempiés
proposa dues passe-
jades específiques
per a l’Any del Llibre 
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Visita dels Gegants de la ciutat 
Durant el mes de febrer, els Gegants de la Ciutat han

fet una estada a Ciutat Vella. Amb motiu del 20è ani-

versari de la Coordinadora de Geganters de Barcelo-

na, la parella de gegants recorre tots els districtes. El

regidor de Ciutat Vella, Carles Martí, acompanyat de

les colles de la Coordinadora de Colles de Gegants i

Bestiari de Ciutat Vella, els va rebre a la seu del Dis-

tricte.

Orfebres FAD organitza Enjoia’t 2005
El proper mes d’abril, Orfebres FAd organitza els

Premis Enjoia’t adreçats als estudiants i professio-

nals de joieria, com també als creadors provinents

d’altres disciplines de l’art i el disseny. Una festa de

la creativitat i la innovació al voltant de la joieria.

Per trobar més informació i les bases de la convo-

catòria es pot consultar la pàgina web: www.premi-

senjoiat.org, - info@oprfebresfad

El Raval amb els afectats del tsunami
L’Associació de Comerciants del carrer Hospital i ad-

jacents organitza una campanya de recollida de fons

per als damnificats de l’Índia en el marc de SOS ÍN-

DIA, un projecte de reconstrucció impulsat per la

Fundació Vicente Ferrer. L’associació ha aportat el

10% de les quotes dels socis. Es poden fer donacions

al compte de la Caixa: 2100-3273-31-2200102335.

Plaça Sant Agustí-Hospital, 36.

Futur aparcament per a les motos
El Districte de Ciutat Vella comptarà en el futur amb

un aparcament per a motocicletes subterrani. S’ha

d’estudiar encara la ubicació més adequada a les ne-

cessitats dels residents i dels visitants. Aquest pro-

jecte va ser presentat per l’alcalde Joan Clos el passat

més de gener, en els dies en què l’Alcaldia de Barcelo-

na es va instal·lar al districte de Ciutat Vella.

Joan Anton Font

H
an començat les obres

de millora de diversos

carrers del barri del Raval

dins del Pla de Millora Inte-

gral de l’Espai Públic a la ciu-

tat de Barcelona 2004-2007.

Els carrers del Raval on es

duran a terme aquestes

obres de millora són el carrer

de les Flors, el carrer de Sant

Pau i el carrer de l’Abat Sa-

font, així com la plaça del

Pedró. Les actuacions a ca-

dascun dels carrers on s’in-

tervendrà estaran en funció

de les necessitats que s’hi

han detectat. Les obres de

manteniment integral a la

zona inclouen la renovació

de les voreres i del paviment,

en què es tindrà en compte

les característiques de cada

carrer. Es col·locaran noves

papereres on sigui necessari i

es restituirà el mobiliari urbà

en mal estat. Es renovarà

l’enllumenat i es revisarà la

senyalització viària. Així ma-

teix, s’afegiran arbres al car-

rer de les Flors i al tram del

carrer de Sant Pau comprès

entre Reina Amàlia i la Ron-

da Sant Pau.

Un nou concepte de ges-

tió de l’espai públic

El Pla de Millora Integral de

l’Espai Públic és un nou con-

cepte de gestió de l’espai pú-

blic que ha posat en marxa

l’Ajuntament. Consisteix a

actuar, al mateix temps, en

tots els elements i serveis del

carrer. D’aquesta manera es

redueixen les molèsties

ocasionades per les obres i

s’optimitzen els recursos i

l’esforç dels treballs de man-

teniment i millora. Els res-

ponsables municipals bus-

quen, d’aquesta manera, que

el resultat sigui posar a dis-

posició dels veïns del barri,

del carrer o de la plaça, un

espai públic renovat, de qua-

litat, que sigui vist pels ciuta-

dans “com una extensió de la

pròpìa llar”. 

Sant Pau i altres carrers del Raval
comencen una renovació integral

Les actuacions
inclouen la
renovació de
voreres, mobiliari
urbà i enllumenat 

Mesures per a reduir el trànsit de vehicles a la Rambla
E

l pas de vehicles a la Ram-

bla es reduirà a partir de

l’octubre, amb l’aplicació d’un

programa pilot que posa en

marxa el Districte, amb l’ob-

jectiu de reduir el trànsit pel

carril ascendent. Es calcula

que hi circulen cada dia

10.200 vehicles, el 42% dels

quals hi passen per fer drece-

ra, sense aturar-s’hi.

La limitació del trànsit s’apli-

carà en el sentit ascendent de

la Rambla i durant les hores de

més volum circulatori i de

trànsit de vianants. No s’im-

pedirà el pas amb elements fí-

sics, sinó que es confiarà als

conductors la decisió d’accedir

a la Rambla, alhora que s’esta-

bliran mecanismes contra l’in-

compliment. La instal·lació de

videocàmeres permetrà re-

gistrar les matrícules dels

vehicles que circulen en sentit

ascendent, però durant el perí-

ode de proves, aquesta tardor,

no s’aplicaran sancions.

Dins de l’horari de limitació

de pas, pel carril ascendent

només podran circular els

vehicles autoritzats. Autobu-

sos, taxis i altres cotxes de

serveis o emergències podran

passar-hi durant tot el dia. A

les hores establertes, els vehi-

cles d’ús privat només po-

dran accedir a la Rambla si

són de residents i si es diri-

geixen a un pàrquing públic o

privat de la zona, amb la qual

cosa, paral·lelament, es reor-

ganitzarà la càrrega i descàr-

rega. La velocitat permesa es

limitarà a 30 km per hora.Les noves restriccions afectaran el sentit ascendent de la Rambla.

Sant Pau, carrer de les Flors, Abat
Safont i la plaça del Pedró són els pri-
mers espais del districte on es fan les
obres de millora integral de l’espai
públic que ha programat l’Ajuntament

Obres de manteniment integral a un dels carrers.
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E Q U I P A M E N T S

Pilar Fernández

T
otes les dependències de

Barcelona Activa a la

ciutat ofereixen una primera

informació orientativa als

usuaris sobre formació, re-

cerca de feina o creació d’em-

presa, i els adreça cap a les

oficines on rebran una res-

posta específica a les seves

necessitats. La de Ciutat Ve-

lla, situada al Convent de

Sant Agustí, està especialit-

zada en “programes per

acompanyar la gent que bus-

ca feina”, explica la cap de la

Unitat d’Accions per a l’Ocu-

pació, Lorena Ventura. “A

Barcelona Activa ens hem

adonat que els perfils de la

gent que ve són molt dife-

rents, i per això requereixen

respostes diferents”.

Donat aquest plantejament,

a part d’accions diverses i se-

minaris, l’oferta de serveis

que té l’Oficina de Barcelona

Activa de Ciutat Vella es pot

simplificar en programes a

mida i programes d’inclusió

laboral. Els primers són els

programes d’accés a l’ocupa-

ció que es preparen als sol·li-

citants en funció del seu per-

fil i les seves necessitats. De

programes d’inclusió laboral,

n’hi ha diversos, però tots es-

tan adreçats a persones que

tenen dificultats a accedir al

mercat laboral per les seves

condicions particulars.

En destaca el Pla Jove de

Formació-Ocupació, que es

fa en col·laboració amb l’Ins-

titut Municipal d’Educació

de Barcelona, que consisteix

en la detecció i el seguiment

de joves que estan a punt

d’acabar l’ESO, però sense

cap titulació, i per tant, sen-

se perspectives professio-

nals. Cal referir-se també al

Pla d’Inserció Sociolaboral,

que es fa conjuntament amb

la Regidoria de Serveis Per-

sonals i que està adreçat a

persones amb risc de margi-

nació social.

Durant l’any passat, 2.621

persones van participar en les

accions que Barcelona Activa

va posar en marxa al Con-

vent. 779 van participar en

els programes d’inclusió labo-

ral, i 1.015, en el fets a mida. 

Més informació

Convent de Sant Agustí

Tel. 93 268 43 93

www.barcelonactiva.es

Amb el Pla Jove es
fa un seguiment
de joves que aca-
ben l’ESO sense cap
titulació

Els programes d’in-
clusió laboral són
l’especialitat que
ofereix l’oficina de
Barcelona Activa
ubicada al Convent
de Sant Agustí

Recepció de l’oficina del Convent de Sant Agustí.

Barcelona Activa, espai per 
als serveis d’inclusió laboral

T
othom que hagi passat pel carrer del Bis-

be haurà quedat sorprès en veure aquest

establiment tan peculiar. La cereria Lluís Codi-

na va obrir l’any 1875 i des d’aleshores l’ha

portat la mateixa família. Manté encara l’as-

pecte antic de sempre, i pel fet de vendre es-

pelmes i articles religiosos fa que es trobi ple-

nament integrada al seu entorn, ja que està

molt a prop de la Catedral. Quan hi entrem

ens sentim envaïts per l’espiritualitat del local.

Les parròquies en són clients habituals, per bé

que trobant-se en un lloc tan cèntric és habi-

tual que fins i tot els turistes hi entrin a com-

prar. Hi trobem espelmes d’ús religiós, com ara

ciris pasquals, espelmes per a batejos i proces-

sons. Hi ha imatges religioses d’argent, figures

de sants i naixements. No tot té un caràcter re-

ligiós; també disposen d’una gran varietat d’es-

pelmes decoratives.

Cereria Lluís Codina

C/ Bisbe, 2

E L  T A U L E L L

Espelmes i altres articles que eleven l’esperit

Carme Riera, actual administradora d’aquest establiment familiar.

Joan Anton Font

S E R V E I  P Ú B L I C

Núria Mahamud
Del 4 al 15 d’abril es farà

el procés de preinscrip-

ció als centres d’ensenya-

ment obligatori. El Dis-

tricte, conjuntament

amb la direcció dels cen-

tres i les associacions de

pares i mares, ha progra-

mat, un any més, un ca-

lendari de jornades de

portes obertes per donar

a conèixer a les famílies

les instal·lacions i carac-

terístiques pedagògiques

de la xarxa d’escoles pú-

bliques.

El CEIP Drassanes farà

una jornada de portes

obertes el 16 de març; els

col·legis Alexandre Gali,

Cervantes, Parc de la Ciu-

tadella, Pere Vila i Rubén

Darío la faran el 30 de

març; el dia 31 obriran

les escoles Castella i Milà

i Fontanals, i l’1 d’abril

ho faran les escoles Colla-

so i Gil, Àngel Baixeras i

Mediterrània. Totes les

escoles també faran visi-

tes a hores concertades.

Als centres de Secundà-

ria, els dies de portes

obertes es faran durant

la primera i segona set-

mana de març (consulteu

dates i hores exactes al

web del Districte).

La preinscripció per als

ensenyaments postobli-

gatoris serà del 17 al 27

de maig.

D’altra banda, durant la

primera quinzena de

maig es farà la preins-

cripció a les escoles bres-

sol i, en aquestes matei-

xes dates, es podran

veure les instal·lacions i

parlar amb la direcció de

les sis escoles bressol mu-

nicipals: Cadí (L’Om, 11),

Canigó (Àngels, 7), Puig-

mal (Comerç, 5), La Mar

(Andreu Dòria, 40), Mont

Tàber (Santa Elena, 4-6) i

Portal Nou (Portal Nou,

2). Per a qualsevol con-

sulta, es pot anar a l’OAC,

on hi ha fullets sobre les

jornades de portes ober-

tes i cadascuna de les es-

coles de Ciutat Vella.

Més informació:

www.bcn.es/ciutatvella

Oficina d’Informació Es-

colar Consorci d’Educa-

ció de Barcelona

Bruc, 90-92, baixos

Tel. 93 467 73 50

Nens al vestíbul del CEIP

Cervantes, a Sant Pere

Més Baix, 31.

Jornades de portes obertes
als centres escolars
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M U LT I M È D I A

TELEVISIÓ

TV Ciutat Vella

Notícies i reportatges per a BTV

(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

Recursos pedagògics a Ciutat Vella

El Centre de Recursos Pedagògics de

Ciutat Vella té en el seu web un dels

mitjans destinats a recollir i difondre

les experiències educatives que s’estan

realitzant als centres de primària i

secundària del districte. Els destinataris

són principalment els mestres, amb

l’objectiu que puguin millorar la seva

pràctica docent.

www.xtec.es/crp-ciutatvella/

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/

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

Pere S. Paredes

L
’Associació Esportiva Ciutat Ve-

lla treballa des de 1984 en la

promoció de l’esport entre els veïns

del barri Gòtic. L’entitat té una in-

cidència entre la població immigra-

da i juga el seu paper com a ele-

ment integrador.

Però per Isabel García, directora

tècnica de l’AE Ciutat Vella, el no-

table increment de població immi-

grant a Ciutat Vella no significa

un canvi entre el present i el pas-

sat , “al començament de l’Asso-

ciació tractàvem amb el Joan, un

nen amb dificultats, econòmiques

o socials, i ara és el Mohamed, el

nen amb dificultats econòmiques

o socials”.

“Hem d’agrair el suport que ens

dóna l’Ajuntament, per facilitar la

nostra tasca de promoció esporti-

va; moltes vegades, ens dirigim a

una població que no pot dedicar ni

un euro a l’esport” diu García.

L’associació agrupa els seus usua-

ris en dos grans grups: els infants

i la gent gran del districte. Amb

els infants, més de 350 que per-

tanyen a vuit escoles del districte

i que provenen de diverses cultu-

res, es realitzen dues hores set-

manals d’activitats esportives ex-

traescolars.

“Les nostres classes van des de la

psicomotricitat per els més petits

–explica Isabel García– fins a l’ini-

ciació de tots els esports entre els

més grans; també ensenyem, entre

la joventut, els pros i contres de la

competició”.

Un esport, famós per sortir a tele-

visió o per tenir grans èxits, inci-

deix en el fet que els nens vulguin

practicar-lo. “Així, si un any tenim

un Gasol, el bàsquet és l’esport

més demanat com a activitat ex-

traescolar”. Pel que fa a la gent

gran, l’associació del barri gòtic re-

alitza la majoria de les seves activi-

tats al Frontó Colom on, entre al-

tres activitats, els fan treballar la

gimnàstica de manteniment o la

piscina. García explica com un dels

objectius de l’AE Ciutat Vella és

“utilitzar l’esport perquè la gent,

gran o no, s’ho passi bé”.

Una altra de les funcions que rea-

litza l’AE Ciutat Vella, entre la po-

blació immigrant, és facilitar els

mitjans necessaris per formar, per

exemple, tècnics esportius, àrbi-

tres o monitors.

“Fer esport per passar-
s’ho bé”és la filosofia
que l’Associació Esportiva
Ciutat Vella vol inculcar
entre la població,
majoritàriament
immigrant, del districte

Uns 350 nens de vuit escoles fan esport amb aquesta entitat.

per MANEL

L’èxit mediàtic d’un
esport influeix en la
demanda i pràctica
entre els seus alumnes

L’Associació Esportiva Ciutat Vella
promou l’esport al Gòtic

Vacances Setmana Santa
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Per què una persona es fa capellà?

En el meu cas, el període de la “mili”, tot

i fer-la a Barcelona, em va donar argu-

ments per pensar i reflexionar, sobretot

durant la meva estada al “trullo”, el cala-

bós, on havia anat a parar perquè era

una mica entremaliat. En aquell lloc,

privat de tot i amb temps, vaig veure

com a un "nano" li apagaven burilles de

cigarretes al cos i el maltractaven, i tot

això et fa pensar.

I quins són aquests pensaments? 

La pregunta és “qui creu en la persona”,

en el desencantament. Tots tenim esce-

naris foscos. Som foscos i el maximalis-

me de les persones propicia que es faci

un judici severíssim a la societat i se la

culpi de tot, com es fa amb el sistema

des del marxisme, però després hi ha la

gent que passeja per la Rambla, un riu

d’humanitat, no d’ideologia, però d'això

no hi ha qui en faci la fotografia. I

aquesta fascinació per la persona va ser

la clau a l'hora de fer-me religiós.

És un repte poder treballar en el

seu barri? 

Em sento molt barceloní i en aquest ba-

rri estic a gust, no tinc nostàlgia del bar-

ri que era i m’està agradant el que és, el

dia que no cregui en la persona serà

quan no hi podré viure.

Però aquest és un barri considerat

diferent, oi?

El que són diferent són els rostres, però

són tan vitals... És meravellós conèixer

l’emigrant com a veí,  l’avi com a fami-

liar, la dona de la vida com a veïna, els

que no tenen sostre com a veïns, així

com la gent que dinamitza el barri co-

mercialment o culturalment, que també

són veïns, i tenir com a veïnatge tot

això és sensacional.

Llavors com es viu?

Em sento capellà i veí de Barcelona que

viu el seu temps lliure anant als restau-

rants, al teatre, al bar musical... Aquest

barri ofereix molts tons a la meva vida,

on el que ajuda és ajudat. A més a més,

tinc l’oportunitat de viure les festes de

primera mà, cosa que em permet sentir

el seu pols i veure les autoritats com a

veïns, compartint la fascinació per Bar-

celona i generant una unitat de senti-

ment interessant.

També socialment?

En el problema social hi sóc present,

però no estic convençut que tot el que

faig sigui el més important. El conflic-

te és tan gran que en aquests mo-

ments és molt difícil que se'm tregui

una crítica. No és perquè vulgui que-

dar bé amb tothom, sinó perquè penso

que tant l’Administració, les ONG,

com els que anem per lliure, hem de

fer una reflexió bastant seriosa sobre

les nostres actuacions.

Per què?

Hi ha molta gent trencada que truca a

aquesta porta, però no sé si el que es-

tic fent és el més educatiu. És més,

cada dia penso que seria bo que entre

tots poguéssim trobar una pedagogia

vital, on homes i dones sentíssim la

vocació de ser ciutadans, ja que això

seria el motor de molts canvis.

Ser ciutadans és important?

Si tu estimes la teva tribu et quedaràs

una mica estret, però si en canvi tens

el desig de ser ciutadà, poses en mar-

xa tota la teva energia pública i social,

que pot ser tan determinant com la

plaça i el seu mobiliari; anar a com-

prar el diari o anar a esmorzar amb el

desig de trobar-te amb els  veïns.

I com veu el futur?

Partim que estem parlant d’un cos

viu i ho dic tant per al barri com per

al l’Església. Personalment considero

que el barri està viu, molt més del

que la gent creu; i penso que amb

una entitat com Tot Raval sols és

possible si el barri està viu; pel que

fa a l’Església, la llibertat amb la qual

Déu parla amb la persona no la

quantifica cap pronòstic. Per tant, si

el present es defineix pel que no do-

minem, com ens podem imaginar el

futur? Tant el present com el futur

els visc amb esperança.

E N T R E V I S T A Antoni Deulofeu,  capellà i veí del Raval

Antoni Deulofeu a Sant Agustí, una porta al món.

Antoni Deulofeu és el rector de la parròquia de
Sant Agustí. Senzill, emotiu i filòsof, amb un som-
riure amaga dins seu, l’amargor de la impotència
de la necessitat humana

“En aquest barri estic a
gust, no tinc nostàlgia

del barri que era i m’està
agradant el que és”

Josep Maria
Contel

“En aquest barri
em sento a gust,
no tinc nostàlgia
del que era”


