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“La Casa dels
Entremesos serà
un lloc de cultura
popular obert a
les escoles”
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Aviadors de la
República
Fan divulgació històrica

sobre la Guerra Civil
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Club Bàsquet
Ciutat Vella
Diversitat i esport base

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Tràmits més
simples per a
obres menors
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Centres d’atenció
continuada
Per afrontar la grip

L’espai conegut com l’Illa Roba-

dors acollirà un aparcament sub-

terrani que, per primera vegada a

la ciutat, estarà especialment pen-

sat per a motos. El projecte el va

presentar el mateix alcalde, Joan

Clos, el passat mes de gener en els

dies en que ell i el govern munici-

pal van canviar la seu habitual de

la plaça de Sant Jaume per la del

districte a la plaça Bonsuccés. El

govern municipal es va reunir a la

seu de Ciutat Vella en una sessió

de la Comissió de Govern en què

es van tractar molts temes que

afecten directament el districte,

com la inversió de 14,6 milions

d’euros que faran conjuntament

Ajuntament i Generalitat als bar-

ris de Santa Caterina i Sant Pere.

El Raval tindrà un gran
aparcament per a motos

Joan Clos va mostrar als periodistes el projecte de l’Illa Robadors.
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ÀREA VERDA

Els cotxes dels veïns
tindran preferència a
l’hora d’estacionar

PRIMERA FASE

El pla començarà a
aplicar-se a Ciutat
Vella i l’Eixample

OBJECTIU

Es pretén reduir
la congestió del
trànsit un 10%

L’estacionament per a residents
serà realitat a partir de maig
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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
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L ’A G E N D AW

Diumenge 20 de febrer

Orquestra Simfònica Estatal de Lituània
A les 18 h. Palau de la Música (Sant Francesc de Paula, 2)

Obres de Sibelius i Prokófiev.

Dijous 24 i divendres 25 de febrer

George Moustaki-Paco Ibáñez
A les 21.30 h. Palau de la Música (Sant Francesc de Paula, 2)

Duo entre dos cantautors compromesos. 

Dimecres 2 de març

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

Una nova cita amb l’autor de Yolanda o Para vivir.

Divendres 4 de març

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

Un concert acústic i intimista del mític grup dels 80.

Diumenge 13 de març

European Union Chamber Orchestra
A les 18 h. Palau de la Música (Sant Francesc de Paula, 2)

Obres de Mozart i Haydn.

FESTIVAL BARNASANTS
Diumenge 20 de febrer

Marc Parrot
A les 22.30 h. Sala Vivaldi (Llançà, 5)

Presenta el seu darrer àlbum, Dos maletas.

Divendres 18 i dissabte 19 de febrer

Jorge Drexler
A les 22 h. L’Espai (travessera de Gràcia, 63)

Dijous 24 de febrer

Mercedes Ferrer
A les 22 h. Luz de Gas (Muntaner, 246)

Divendres 25 de febrer

Gerard Quintana
A les 22 h. Barcelona Teatre Musical (Lleida, 40)

Dissabte 26 de febrer

Lluís Llach + Feliu Ventura
A les 22 h. Barcelona Teatre Musical (Lleida, 40)

Divendres 4 de març

Marina Rosell
A les 22 h. Cotxeres de Sants (Sants, 79-83)

Dimecres 9 i dijous 10 de març

Toti Soler
A les 22 h. L’Espai (travessera de Gràcia, 63)

Fins al 10 d’abril

Bangkok, Bangkok
La Capella (Hospital, 56)

Visió d’artistes emergents de Bangkok, basada en 

la ciutat, la gent, l’estil de vida i la seva mentalitat.

Fins al 10 d’abril

Factoria d’humor Bruguera
Centre de Cultura Contemporània CCCB (Montalegre, 5)

Una mostra que ens descobreix les entranyes de l’edito-

rial on Mortadelo i Filemón, Zipi i Zape, Carpanta o

Anacleto van prendre vida.

Fins al 16 d’octubre 

Abajo las murallas!! 150 anys de l’ender-
roc de les muralles de Barcelona 
Museu d'Història de la Ciutat (pl. del Rei, 7)

Una exposició per conèixer les causes de l'enderroca-

ment de les muralles medievals de Barcelona i el seu 

desenvolupament urbanístic posterior. 

Dimarts 8 de març

XIX edició premi 8 de març
M. Aurèlia Capmany 2005
A les 17 h. Saló de Cent de l’Ajuntament (pl. Sant Jaume)

Votació dels projectes per al premi del públic. A partir

de les 17.30 h, lliurament de tots els premis.Consulteu

més actes al web dels centres municipals d’Informació i

Recursos per a les Dones: www.cird.bcn.es

Dijous 10 de març

Mundos transitorios bcn
A les 21.30 h. Centre Cívic Barceloneta. Conreria, 1-9

Dansa teatre. Amb motiu del Dia de la Dona.

Dissabte 19 de febrer

Els drets dels infants
A les 17 h. Plaça dels Traginers

Espectacle sobre els drets dels infants, amb motiu de

les Festes de Santa Eulàlia.

Dissabte 5 de març

Pam a pam: el barri de Sant Pau
A les 10.30 h i 17.30 h. Sortida de ronda Sant Antoni

Passejada de dues hores amb guia. Inscripcions als 

centres cívics de Sant Agustí, Pati Llimona i Drassanes. 
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Gerard Maristany

El pla per regular l’estacio-

nament en superfície

–per abreujar, Àrea Verda–

comença els preparatius per a

la seva estrena el mes de

maig. Funcionarà de la mane-

ra següent: cada persona em-

padronada a les zones afecta-

des que tingui un turisme do-

nat d’alta a Barcelona rebrà

un distintiu que haurà d’en-

ganxar al parabrisa. Així,

acreditat com a veí de la

zona, l’usuari podrà utilitzar

una de les places reservades

per a residents, introduint al

parquímetre la tarifa mínima

de 20 cèntims per tot un dia

(1 euro a la setmana, en to-

tal). Per als no residents,

aparcar en una zona verda

que no sigui la seva resultarà

més car. D’aquesta manera,

es vol ordenar l’espai públic i

donar preferència al veí, dis-

minuir el trànsit i incentivar

al màxim l’ús del transport

públic. L’estimació és que es

pot reduir la congestió del

trànsit un 10%. 

Ciutat Vella i l’Eixample són

els primers districtes que

aplicaran aquest sistema, que

neix a partir de la constatació

que el 70% del trànsit es con-

centra al centre de la ciutat

(el territori que està envoltat

per la ronda del Mig). El pla

delimita dues grans corones:

la primera, Ciutat Vella i l’Ei-

xample. La segona comprèn

parts de gairebé tota la resta

de districtes. El barri de la

Barceloneta també formarà

part d’aquesta segona coro-

na, que no serà Àrea Verda

fins a l’octubre.

Els operaris estan pintant

dues classes de places: unes

seran exclusives per als cot-

xes dels residents i unes al-

tres seran mixtes; en aques-

tes últimes podran aparcar

residents al preu mínim, o bé

forans, que abonaran 2,75

euros/hora. Durant les nits,

els caps de setmana i els fes-

tius no s’haurà de pagar res

per estacionar a cap de les

places, tal com passa ara.

D’altra banda, es mantindran

les places de zona blava ja

existents amb la línia de

preus que fins ara hi havia.

3Febrer 2005

Amb l’Àrea Verda es vol ordenar l’espai d’estacionament i reduir la congestió del trànsit.

Aquest mes de febrer es pinten  ratlles
als carrers. Són les futures places d’es-
tacionament regulat, on els veïns de
cada zona disposaran de llocs de pre-
ferència a canvi de 20 cèntims al dia. El
mes de maig funcionarà l’Àrea Verda i
s’ha obert  ja una oficina d’informació
a plaça de Carles Pi i Sunyer, 8-10 

Hi haurà places per
a residents, places
mixtes i zona blava 

L’Àrea Verda donarà prioritat
als veïns per aparcar el cotxe

C IU TA DA N S OPINE N

Juan C. Sánchez
Administratiu

Ahora aparca realmen-
te quien quiere y no
debería de ser así, no es
justo. No sé si pagar
para aparcar mejorará
la situación, pero no
estoy a favor de un
nuevo impuesto.

Conxita Agudo
Botiguera

El meu fill té distintiu
per aparcar, però mai
no troba lloc, ha de
donar moltes voltes
perquè hi ha cotxes que
no són residents, però
hi aparquen. Sí, això
s’ha d’arreglar. 

Mohammed Salarh
Jubilat

Todo el mundo sabe
que en la calle hay
muchos coches abando-
nados, y ahí, por ejem-
plo, hay espacio desa-
provechado para los
vecinos. La Guardia
Urbana tendría que
actuar más.

Núria Pera
Comerciant

No visc al barri, perì hi
treballo, i no vinc amb
transport públic sinó
amb cotxe, perquè he
de fer molts trans-
bords. La veritat és que
cada dia intento apar-
car allà on puc.

Teresa Navas
Dependenta

Jo utilitzo el transport
públic per venir a tre-
ballar, però no estic a
favor que només
puguin aparcar els
veïns. Tots, de la mane-
ra que sigui, hauríem
de poder aparcar.

José Borrego
Jubilat

El problema está en
que hay demasiados
coches y todos no
caben. Para mí la solu-
ción sería, además de
hacer pagar por apar-
car en la calle, cons-
truir más aparcamien-
tos públicos.

Q u è  e n  p e n s a , d e  l e s  m e s u r e s  p e r  m i l l o r a r  l ’ a p a r c a m e n t  p e r  a l s  r e s i d e n t s ?

D I S T I N T I U  P E R  A  V E Ï N SA
El mes que ve, els veïns de

cada zona rebran una carta

informativa, i a l'abril, el

distintiu que els acreditarà

com a veí de la zona, per a

fer ús de les places reserva-

des per a residents. La

rebran els veïns empadronats a les zones d'Àrea Verda

que tinguin un vehicle donat d’alta a Barcelona.
Sector de Ciutat Vella que tindrà Àrea Verda a partir del mes de maig
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Pilar Fernández

Possiblement, molts pocs

veïns de Ciutat Vella sa-

ben que en un dels carrers

del barri del Raval, concreta-

ment al carrer de Guifré, es

troba la seu d’una entitat

molt petita, però amb molta

història a les espatllees. Això

no obstant, si es busca Asso-

ciació d’Aviadors de la Repú-

blica a Internet surten unes

quantes desenes de pàgines,

entre les quals hi ha missat-

ges d’estudiosos de tot el

món que busquen informa-

ció sobre la Guerra Civil. Per-

què com diu Josep Ventura,

que exerceix de portaveu de

l’entitat, “els millors papers

sobre l’aviació de la Guerra

Civil els tenim aquí. És l’ar-

xiu de Salamanca, però de

l’aviació”. Internet és, a més,

el vehicle principal de comu-

nicació amb altres associa-

cions de republicans i d’in-

tercanvi de projectes.

L’associació d’aviadors es va

crear el 1979 per recuperar

drets i obtenir reconeixe-

ment, “perquè havíem lluitat

amb un govern legal”. Ales-

hores eren aproximadament

500 membres entre pilots i

personal de terra vinguts

d’arreu. La majoria vivien a

l’exili, molts a Rússia, ja que

la meitat dels pilots que van

lluitar per la República es

van formar en aquest país.

Encara que a l’actualitat són

només uns 150 i tenen de

82 anys cap endavant, l’asso-

ciació col·labora en projectes

educatius i de disseny amb

diferents institucions ae-

ronàutiques de tot el món.

Un exemple proper és el Mu-

seu de l’Aire de Sabadell. A

part d’aeronàutica i física, al

local del carrer de Guifré es

poden aprendre fets histò-

rics com que la Guerra Civil

Espanyola va ser un camp de

proves de l’aviació que va do-

nar lloc a canvis dràstics.

Més informació

El Caliu  c/ Guifré, 6-9

Tel. 93 442 52 57

D’aviadors de la República  a
assessors aeronàutics del Raval

El local i la biblioteca de l’associació és al bell mig del Raval.

L’església de Sant
Miquel del Port
El 8 de maig de 1753 es posava la primera pedra d’una es-

glésia situada al nou barri de la Barceloneta, que es cons-

truïa per acollir els desplaçats del barri del Quarter de

Mar. El projecte era del tinent coronel d’enginyers Pedro

Cermeño, mentre que de l’obra es va encarregar l’enginyer

Francisco Paredes. El temple, de fàbrica barroca i amb

elements neoclàssics, es va dedicar a l’arcàngel Sant Mi-

quel, que presidia, dins d’una fornícula, la façana princi-

pal. La primera missa hi va ser celebrada el 27 de setem-

bre de 1755. En augmentar el nombre d’habitants del

barri, l’arquitecte Elies Rogent va ampliar l’edifici el 1863.

Durant la Guerra Civil el temple va patir grans desperfec-

tes i la desaparició de les escultures de la façana, una de

les quals, la de l’arcàngel, ha estat finalment restituïda.       

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

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

Abans: L’any 1985, la façana, encara no havia recuperat la

imatge de l’arcàngel, destruïda durant la Guerra Civil.

Ara: L’arcàngel Sant Miquel torna a presidir el frontis.

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

L’Associació d’Aviadors de la República
va néixer per reclamar drets. Aquests
pilots veterans col·laboren ara amb
institucions aeronàutiques

“Els millors papers
sobre l’aviació 
de la Guerra Civil,
els tenim aquí”

www.bcn.es/publicacions
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N O T Í C I E Sf
Nou sistema de recollida 
Els veïns dels barris de Santa Caterina i la Ribera ja

poden fer ús del sistema de recollida pneumàtica

d’escombraries. Un sistema innovador, pràctic, cò-

mode i net, que permet llençar les escombraries a

qualsevol hora i que possibilita el reciclatge dels

residus orgànics, gràcies a la bossa de color taronja,

d’aquesta manera es contribuirà a la millora del medi

ambient.

Cirque du Soleil amb la Fundació Adsis
La companyia Cirque du Soleil ha cedit a la Fundació

Adsis, entitat del nucli antic, la venda de 800 entra-

des de l’espectacle “Dralion” que oferirà a Barcelona

el proper 27 de abril, a les 21 h. L’import íntegre de

la venda d’aquestes entrades anirà destinat a projec-

tes per a la inclusió social i laboral de joves. Per a més

informació: 902 367 665 o

www.fundacionadsis.org/circo.

La Laia ens convida a la Festa!
Del 10 al 14 de febrer, les Festes de Santa Eulàlia tor-

nen a omplir d’activitats la ciutat i, molt especial-

ment, el Districte de Ciutat Vella. Els carrers medie-

vals, que van veure transcórrer la vida llegendària de

la santa, mostren el color i la vitalitat de la festa,

molt adreçada als més petits i lligada a la tradició i la

imagineria festiva. La programació és consultable a

www.bcn.es/cultura/santaeulalia. 

Propostes per a la plaça de la Gardunya
La reforma de la plaça de la Gardunya serà objecte en

els propers mesos d’un procés de participació ciuta-

dana amb la finalitat de definir els usos i les caracte-

rístiques que haurà de tenir aquest espai. Entitats i

institucions de l’entorn de la plaça, tècnics experts,

ciutadans i ciutadanes conformaran els tres àmbits

de participació a través dels quals es copsaran opi-

nions i es recolliran propostes. 

Daniel Venteo

E ls dies 17, 18 i 19 de ge-

ner l'Alcaldia de Barcelo-

na es va traslladar a la plaça

del Bonsuccés. L'alcalde Joan

Clos va tornar a les depen-

dències del Districte, on ha-

via estat regidor entre els

anys 1987 i 1991.

El colofó de l'estada de l'al-

calde a Ciutat Vella va ser la

celebració a la sala d’actes

del Districte de la Comissió

de Govern, en què es van

tractar 52 temes de gran re-

llevància per a tot Barcelona

i també específicament per a

Ciutat Vella.

Entre les mesures que Clos va

anunciar destaquen la millora

de la neteja, amb l'extensió

del sistema de recollida

pneumàtica de residus, que

suposarà una inversió d'uns

10 milions d'euros.

Una de les peces clau del com-

plex de l'Illa Robadors serà la

nova central de recollida

pneumàtica de residus del Ra-

val, que ja es troba en procés

de construcció. Estarà enlles-

tida el setembre del 2006 i

tindrà una capacitat aproxi-

mada d'unes 10 tones diàries

d'escombraries. La central do-

narà servei a tot el barri del

Raval, on està previst que el

modern sistema de recollida

pneumàtica de residus estigui

totalment implantat cap al

2012.

També va anunciar noves

mesures per fomentar una

mobilitat més racional al cen-

tre històric i potenciar l'ús

preferentment peatonal dels

seus carrers, amb la construc-

ció de nous aparcaments sub-

terranis, especialment ideats

per a motocicletes, amb l'ob-

jectiu de descongestionar l'ús

d'aquest mitjà de transport

dels carrers de Ciutat Vella.

El govern municipal va exami-

nar altres projectes, com ara la

rehabilitació integral dels bar-

ris de Santa Caterina i Sant

Pere, la reurbanització de l'o-

bertura del carrer del Forn de

la Fonda, de la plaça de Sant

Cugat i entorns, la prolonga-

ció de l'avinguda de Francesc

Cambó, la futura Escola d'A-

dults i Centre de Serveis Per-

sonals del carrer Balboa a la

Barceloneta, així com la cons-

trucció d'una nova residència

d'estudiants a Ciutat Vella.

Aparcaments per a motos i
recollida pneumàtica al Raval

L'alcalde anuncia
noves mesures per
millorar la neteja
i la mobilitat

Generalitat i Ajuntament invertiran
junts a Santa Caterina i Sant Pere
La Generalitat de Catalu-

nya i l’Ajuntament de Bar-

celona invertiran conjunta-

ment 14,6 milions d’euros en

la renovació del barris de Sant

Pere i Santa Caterina.

Aquesta inversió la faran les

dues administracions al

50%, d’acord amb la subven-

ció prevista a la Llei de ba-

rris. Culminarà, així, la da-

rrera gran operació

urbanística d’aquesta zona, i

entre les actuacions que es

faran, destaca la urbanitza-

ció de l’espai urbà de Pou de

la Figuera, l’adequació d’una

gran finca al carrer Sant Pere

Més Baix com a nou equipa-

ment cultural i l’alliberament

del sòl necessari per a la cre-

ació d’una residència assisti-

da per a gent gran al carrer

dels Mestres Casals i Marto-

rell. El projecte d’intervenció

integral preveu també pro-

postes de caire social i cul-

tural i destina recursos a la

rehabilitació d’elements co-

muns en edificis d’habitatges.

Així mateix, el projecte incor-

pora una sèrie de mesures i

actuacions destinades a la re-

vitalització de les activitats

econòmiques que es produei-

xen en aquest entorn.
Perímetre de la zona on es destinaran 14,6 milions d’euros.

L'alcalde presenta a l'Illa
Robadors el projecte d'extensió
de la recollida pneumàtica de resi-
dus a tot el barri

El govern de tota la ciutat es va reunir a la seu de Ciutat Vella.
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E Q U I P A M E N T S

Dolors Roset

Com cada any, l’hivern ha

portat la grip i les infec-

cions respiratòries, com ara la

pneumònia. El mal més comú

és la grip, un procés víric que

es manifesta amb malestar ge-

neral, febre, esgarrifances, mal

de cap, dolor muscular i a les

articulacions, mucositat, tos

seca i mal de coll. La població

de més risc són les persones

fràgils i els infants de menys

de dos anys. El doctor Àlex

Guarda, director de Planifica-

ció del Consorci Sanitari de

Barcelona, indica que aquests

pacients disposen d’un centre

d’atenció primària –CAP o

centres d’atenció contínua

(CAC)–, poden sol·licitar aten-

ció domiciliària –al seu CAP, al

telèfon Sanitat respon 24 ho-

res o al 061– o, en els casos

greus, acudir al servei d’urgèn-

cies d’un hospital.

Els adults sans, assenyala el

doctor Guarda, necessiten

“d’entre tres dies a una setma-

na de repòs a casa, prendre

abundants líquids i un an-

titèrmic, preferiblement para-

cetamol, per fer baixar la fe-

bre”. Per seguir aquest procés,

la consulta al centre d’atenció

continuada més proper és la

primera opció per evitar espe-

res contraproduents o colls

d’ampolla a les urgències dels

hospitals. 

En tot cas, per fer front a

l ’augment de la demanda

d’atenció sanitària d’aques-

ta època, al començament

de desembre es va activar el

Pla Integral d’Urgències de

Catalunya (PIUC), que re-

força els recursos assisten-

cials en general.

Centre d’atenció continua-

da més proper:

Dispensari Perecamps

Av. Drassanes, 13-15

Atenció continuada les 24 h

Més informació:

Urgències: 061

Consultes i orientació sa-

nitària:

Sanitat respon 24 hores

Tel. 902 111 444

www.gencat.net/catsalut

Salut recorda que el
centre d’atenció
continuada és
l’opció més propera

Per fer front a
l’epidèmia de grip,
s’ha reforçat el ser-
vei dels centres d’a-
tenció continuada.
N’hi ha a tots els
districtes

El dispensari Perecamps atén els ciutadans les 24 hores del dia.

Salut reforça els centres d’atenció
contínua per l’epidèmia de grip

Per als qui us agrada la novel·la negra i d’in-

triga i teniu dificultats per trobar determi-

nats llibres, tenim una informació molt valuo-

sa que us ajudarà a resoldre el cas. A la

Barceloneta, al carrer de la Sal, un carrer de

vianants que convida a aturar-se, hi ha la lli-

breria Negra y Criminal, especialitzada en

aquest gènere. El Paco Camarasa i la Montse

Clavé dirigeixen l’establiment, on conviuen

amb els autors de la literatura negra i els seus

personatges. Hi trobareu llibres nous, usats,

d’oferta, de segona mà, descatalogats...  A més,

s’hi organitzen activitats culturals relaciona-

des. Segons el Paco, la idea de la llibreria, que

va obrir el desembre del 2002, és apostar per

l’especialització i oferir un servei que no poden

donar les grans llibreries. També es vol reivin-

dicar aquest tipus de literatura, que sovint ha

estat menystinguda pel fet de ser de gènere. 

Llibreria Negra y Criminal

C/ de la Sal, 5

E L  T A U L E L L

Seguint la pista de la millor literatura del gènere negre

Paco Camarasa condueix aquesta llibreria.

Joan Anton Font

S E R V E I  P Ú B L I C

Núria Mahamud
L’1 de gener va entrar en

vigor una nova ordenança

municipal reguladora de

les obres menors que sim-

plifica els tràmits de co-

municació a l’Ajuntament

de les anomenades obres

menors, tant en domicilis

particulars com en locals

comercials i oficines.

Reformes senzilles com el

canvi de cuina o de bany,

sense tirar o posar en-

vans, la instal·lació de

parquet o la substitució

del terra poden comuni-

car-se ara amb un simple

assabentat, és a dir, que

no cal aportar cap tipus

de documentació ni pagar

taxes, i la tramitació es

pot fer a través del 010,

per Internet o en qualse-

vol Oficina d’Atenció al

Ciutadà (OAC).

A més s’ha instaurat un

nou tràmit anomenat “co-

municat”, per al qual sí

que s’ha d’aportar docu-

mentació tècnica i pagar

una taxa de 196 euros. El

“comunicat” cal per a les

obres següents: les que

afecten  la distribució

amb canvi d’envans, però

no de parets mestres; la

instal·lació d’ascensors

sense afectar l’estructura

de l’edifici; de rètols de lo-

cals; infraestructures co-

munes de comunicació;

obres a l’interior del vestí-

bul o l’escala comunitària;

l’arranjament d’un jardí o

la restauració de façanes,

parets mitgeres i patis i

terrats, sempre que no es

tracti d’edificis catalogats.

En el cas de reformes que

afectin l’estructura de l’e-

difici, el sol·licitant haurà

de demanar una llicència

d’obra i pagar una taxa de

338 euros. Tant el comu-

nicat com la llicència 

s’han de demanar a les

OAC o al registre de la

plaça Sant Miquel.

Més informació

Tel. 010  / www.bcn.es

L’horari permès per fer obres és de 8 a 22 h.

Tràmits més simples per
fer obres a casa
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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 13.00 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, 1r  

Tel. 93 416 16 91

El Raval

Nou de la Rambla, 157, pral. 1a 

Tel. 93 442 22 76

INTERNET

Més de 50.000 visites diàries 
al web de la ciutat

Les visites a la pàgina web www.bcn.es
ja superen les 50.000 diàries. 

El 2004 va ser un bon any per al portal

municipal. El nombre de visites, respec-

te a l’any anterior, va créixer més d’un

25% i les pàgines consultades un

29,50%.

Els apartats més visitats són el directori

d’entitats i equipaments (destaquen el

Museu Picasso, l’aeroport, la Sagrada

família i el Tibidabo), la guia de

Barcelona, els jocs del civisme i l’agenda

d’activitats.

Durant l’any 2004, les activitats que

van generar més consultes van ser el

Fòrum, les festes de la Mercè i la font

màgica de Montjuïc. El català és l’idio-

ma més utilitzat en les visites, seguit de

l’anglès i el castellà. 

Una de les aplicacions del web de 

l’Ajuntament de Barcelona que creix en

nombre d’usuaris són els tràmits que es

poden fer directament a través

d’Internet, que en aquest moment són

més de seixanta.  

www.bcn.es

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

Pere S. Paredes

E l ventall de procedències dels

jugadors que han format part

de l ’històr ia del C lub Bàsquet

Ciutat Vella és sorprenent: domi-

nicans, iugoslaus, colombians,

mar roquins ,  f rancesos ,  a le-

manys...

Nens de quasi totes les nacionali-

tats han lluït la seva samarreta i

això “no és més que una mostra

del barri on estem ubicats”, afir-

ma Reyes Zudaire, presidenta de

l’entitat. “El nostre equip reflec-

teix una mica la realitat que ens

envolta. Aquí hi ha molta immi-

gració i nosaltres sempre obrim

les portes a pertànyer al nostre

equip, vinguis d’on vinguis”.

Des de 1989, any en què un grup

d’alumnes aficionats al bàsquet

del col·legi Calassanç van fundar

el club, el pas de nois de diverses

races ha estat un degoteig inces-

sant i constant, segons explica

Reyes.

Per a la presidenta, la barreja de

cultures als seus equips fa que

”ens considerin com un club atí-

pic, però ens agrada”, afageix. “A

més, aquest any estem notant

molt el nivell esportiu i humà

dels nostres jugadors. Ara tenen

una maduresa tremenda. L’inte-

gració, la disciplina, l ’ordre, el

sentiment d’equip és difícil d’a-

conseguir, però amb una mica de

paciència tens grans resultats”.

Actualment el Club Bàsquet Ciu-

tat Vella, amb nois de 14, 15 i 16

anys, té un equip sènior en 1a ca-

talana, un sènior jove “B”, un sè-

nior “C” en territorial, un júnior i

col·labora amb una escola de bàs-

quet. Tots ells entrenen al Polies-

portiu Municipal Frontó Colom, a

les Rambles. I  el  seu objectiu,

com diu la seva presidenta, és

mantenir les seves posicions a les

respectives competicions i gaudir

de l’esport. El Club Bàsquet Ciu-

tat Vella col·labora amb l’Associa-

ció Esportiva Ciutat Vella amb la

qual promou l’esport base entre

els col·legis del districte.

Club Bàsquet Ciutat Vella, diversitat
i foment de l’esport de base
Dominicans, iugoslaus,
colombians, marroquins,
francesos i alemanys, a
més a més de jugadors
del  país, han format
part de la seva història

Al Bàsquet Ciutat Vella juguen nois de 14, 15 i 16 anys.

El club es va fundar el 1989.

per MANEL

El club utilitza les
instal·lacions del
Poliesportiu Municipal
Frontó Colom.
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Quants gegants i quantes bès-

ties hi ha a Ciutat Vella?

L’últim cens que vam fer enregistra-

va 92 figures, entre gegants, gegan-

tons, bèsties i capgrossos. Aquestes

són les peces que tenim censades,

és a dir, que són de les entitats de

barri i, per tant, que estan associa-

des a la Coordinadora de Gegants i

Bestiaris de Ciutat Vella. I això és

un problema important que tenim a

Ciutat Vella, perquè, on guardem la

gran quantitat de bèsties i gegants

que tenim?

Vol dir que n’hi ha més encara? 

També hem de comptar aquelles fi-

gures que tenen les escoles i els es-

plais. Com que el cens és de fa dos

anys, actualment podríem dir que

deu haver-hi a les entitats entre 95 i

96 peces, i distribuïdes per molts

locals del districte.

Quina és la figura més antiga?

Per història, el gegants actuals més

antics documentats són els gegants

del Pi, la primera referència dels

quals és de 1601, tot i que les peces

actuals són de 1961. Com a figura

pròpiament, és a dir, la peça en si

més antiga, és la parella de gegants

de la Casa de la Caritat,  coneguts

com els gegants dels Carnestoltes,

els quals només surten per Carna-

val. Aquests daten de 1858. Des-

prés vénen els gegants de la plaça

Nova, que compliran els  cent anys

el 2006.

Fins i tot les escoles creen figu-

res noves…

Sí, perquè ja fa anys que una de les

tasques de les escoles és donar a

conèixer el món de les tradicions.

Moltes van més enllà i construeixen

els seus propis gegants, com una

matèria més complementària de

l’estudi. Això és precisament el que

nosaltres volem fer amb la Casa

dels Entremesos i  per això hem

arribat a un acord amb el Districte. 

Què és la Casa dels Entremesos?

Antigament era l’edifici on es guar-

daven els gegants i les bèsties que

participaven a les festes. Hi ha un

edifici on ben aviat començarem a

fer obres per adequar-lo perquè hi

càpiguen totes aquestes figures. Es-

tarà a l’antic Casal de Montserrat, a

la part del darrere de les Beates.

Serà una exposició de gegants i

bestiari?

Serà molt més que això. En aquest

edifici, no només s'hi podran veure

totes les figures. Servirà de seu de

totes les entitats que formen part

de la nostra coordinadora, les que

es dediquen al món dels gegants i

bestiaris i també les que es dedi-

quen al foc, les colles de diables. Vo-

lem també que sigui un espai viu,

de cultura popular i tradicional, i

sobretot, molt específicament obert

a l’aspecte didàctic. Hi haurà una

programació conjunta amb escoles,

per donar a conèixer el món de la

construcció de figures de cartró, el

món de la dansa, el món del foc.

Serà  un espai  de  par t ic ipació  i

col·laboració.

Quan estarà enllestit?

La nostra il·lusió seria que per  San-

ta Eulàlia de 2007 això ja fos una

realitat. És un desig que esperem

que es pugui complir. Volem que

aquest projecte estigui obert a tota

la ciutat i també que pugui servir

d’exemple per a altres poblacions.

Hi ha molta gent jove implica-

da en aquest món de la ima-

ginària tradicional?

L’avantatge que tenim en aquest

món és que hi ha gent de totes les

edats. Des de nanos molt petits fins

a gent que és força més gran. I ca-

dascú hi té la seva funció. Moltes

colles fins i tot són familiars. N’hi

ha d’altres que només estan forma-

des per gent jove.

E N T R E V I S T A Xavier Cordomí, president de la Coordinadora de Gegants i Bestiaris de Ciutat Vella

A Barcelona hi ha més de 90 figures entre gegants, bèsties i capgrossos.

Xavier Cordomí creu que és cosa de màgia que en

una època dominada per les tecnologies sobrevis-

quin gegants i dracs,“la màgia que Barcelona

encara pugui trobar el seu espai de festa”.

“Un dels problemes
és on guardem la

quantitat de gegants 
i bestiari de festa”

Pilar
Fernández

“Farem de la Casa dels
Entremesos un lloc de
cultura popular obert
a les escoles”

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

• Millora la qualitat ambiental.

• Descongestiona el centre de la ciutat. 

010
0,55 e 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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