
E N T R E V I S TA Pàg. 8

Otman Chentouf
Dissenyador de moda

“Al principio me
costó encontrar local,
que el dueño
confiase en mí”
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Banc del Temps
del Raval
Prestar temps lliure
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Cita mundial
d’escacs a
Ciutat Vella
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Poliesportiu
Frontó Colom
2.000 usuaris a la Rambla
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El convent, plaça
de Sant Agustí

Amb l’objectiu de millorar la co-
hesió social del carrer de l’Hospi-
tal i promocionar-lo econòmica-
ment, el Districte de Ciutat Vella,
juntament amb la Federació de
Comerciants del Raval i l’entitat
Tot Raval, ha engegat un projecte
que, a través d’un procés de me-
diació, ja ha aconseguit apropar
veïns, comerciants i entitats reli-
gioses i culturals. Un cop impli-
cats en el projecte els propis afec-
tats, ara s ’inicia la fase de
promoció, que pretén millorar la
imatge del carrer i estarà prota-
gonitzada per la reactivada Asso-
ciació de Comerciants. Un acte
simbòlic de comunió entre les re-
ligions que hi conviuen és un
exemple d’aquesta nova fase.

Mediació al carrer Hospital
per millorar la cohesió social

Al carrer Hospital es fa mediació entre veïns, comerciants i entitats.

PRESENT

Augment espectacular
d’activitats de lleure
els darrers anys

FUTUR

La restricció afectarà
especialment els bars
musicals 

OBJECTIU

Es busca l’equilibri
entre els usos veïnals
i els comercials

CIUTAT VELLA
B A R C E L O N A
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El Districte limitarà les
llicències per a nous bars



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)

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, 1.
CRP Ciutat Vella 93 301 55 30

Unió, 28.

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

ABS Barceloneta 93 221 37 83
Passeig Marítim, 25.
ABS Casc Antic 93 310 14 21
Rec Comtal, 24.
ABS Gòtic 93 342 55 49
Ptge de la Pau, 1.
ABS Raval Nord 93 301 24 82
Torres Amat, 8.
ABS Raval Sud 93 329 44 95
Av. Drassanes, 17-.21.
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

21, 22 i 23 de gener
La Segona Simfonia de Brahms
Dv. a les 21 h, ds. a les 19 h i  dg. a les 11 h. 
L’Auditori (Lepant, 150)
Dirigida per Antoni Ros Marbà.

Dimarts 25 de gener
Kaida
A les 20 h. Sala Gaudí-La Pedrera (pg. de Gràcia, 92)
Un duo holandès que combina obres acústiques
i electroacústiques.

28, 29 i 30 de gener
Jazz simfònic amb Michel Camilo
Dv. a les 21 h, ds. a les 19 h i  dg. a les 11 h. 
L’Auditori (Lepant, 150)
Amb West Side Story, de Bernstein, i obres d’Alberto
García Demestres i Gershwin.

Divendres 11 de febrer
Niña Pastori
A les 21.30 h. Palau de la Música (Sant Francesc de Paula, 2)
Presentació del seu nou àlbum.

VI Festival del Mil·lenni

Dimarts 18 i dimecres 19 de gener
Dulce Pontes 
A les 21.30 h. Palau de la Música (Sant Francesc de Paula, 2)
Un avanç del seu proper disc, que es publicarà al 2006.

Divendres 21 de gener
Martirio & Chano Domínguez 
A les 21.30 h. Palau de la Música (Sant Francesc de Paula, 2)
Acoplados, el seu últim treball, és una nova visió de temes
clàssics de la música popular espanyola del segle XX.

Dimecres 26 de gener
Joan Pons & Isabel Rey
A les 21.30 h. Palau de la Música (Sant Francesc de Paula, 2)
Rey és una jove soprano guardonada en concursos 
internacionals.

Divendres 28 de gener
Chambao
A les 21.30 h. Palau de la Música (Sant Francesc de Paula, 2)
Amb Endorfinas en la mente va guanyar el premi en la
categoria de Millor Àlbum de Noves Músiques.

Dimecres 2 de febrer
The London Community Gospel Choir
A les 21.30 h. Palau de la Música (Sant Francesc de Paula, 2)
Un grup conegut pel seu estil up-tempo gospel, swing-
beat i rhythm and blues tradicional.

Carnaval

Diumenge 30 de gener
Ambaixada
A les 12 h. Plaça del Teatre (la Rambla)
Gran botifarrada popular davant el monument d’en Pitarra.

Dijous 3 de febrer
L’arribada
A les 18.30 h. Plaça de Sant Josep de Calassanç
Sortida del seguici d’ambaixadors. Recorregut: Rogent,
Sèquia Comtal, plaça de la Font i Sagué.

Diumenge 6 de febrer
La Gran Rua de la Ciutat
A les 17 h. Sortida: carrer Tarragona
Recorregut: Tarragona, Consell de Cent, Sants i Arizala.
Amb el lema “Canvia de cara”.

Dissabte 12 de febrer
Ravalstoltada
A partir de les 12 h. Diversos espais
A les 12 h, tallers infantils a la plaça Folch i Torras; a les
17 h, rua de Carnaval a la rambla del Raval.

Diumenge 13 de febrer
Carnavalada
A les 10 h. Centre Cívic Barceloneta
Recorregut: Andrea Dòria, Atlàntida, Ginebra, Baluard,
Judici, pg. de Sant Joan de Borbó, Almirall Cervera, Sala-
manca, Ginebra, Parc de la Catalana.

Fins al 6 de febrer
Magnelli, entre el cubisme i el futurisme 
Museu Picasso (Montcada, 15)
Més de 80 obres entre pintures, escultures i dibuixos.

Fins al 20 de febrer
Cartells de la guerra 1936-1939. 
Col·lecció Fundació Pablo Iglesias
Palau de la Virreina – Espai 2 (la Rambla, 99) 
Mostra que reuneix prop de dos-cents cartells de la Guer-
ra Civil Espanyola, acompanyats per una selecció de foto-
grafies i publicacions.

Fins al 16 d’octubre de 2005
Abajo las murallas!! 150 anys de 
l’enderroc de les muralles de Barcelona 
Museu d'Història de la Ciutat (pl. Rei, 7)
Mapes i records de la Barcelona enmurallada.



Pilar Fernández

E l Districte pretén equili-
brar la balança entre els

usos residencials i les activi-
tats econòmiques de Ciutat
Vella limitant dràsticament
les llicències per obrir nous
bars, hotels i restaurants. En
el cas d’establiments amb ac-
tivitats musicals, la restricció
per concedir noves llicències
serà total al territori. Regirà
la mateixa norma quan es
tracti d’establiments desti-
nats a activitats d’hoteleria,
pensions i apartaments tu-
rístics. Només seran perme-
ses les ampliacions dels ho-
tels quan no sigui a costa

d’habitatge consolidat. Tam-
poc no augmentaran els lo-
cals dedicats a activitats au-
diovisuals o zoològiques.
Només es podran obrir nous
bars i restaurants a les zones

de tractament específic. 
Aquesta limitació de llicèn-
cies està clarament definida
en un document de criteris
aprovat en sessió plenària el

passat mes de desembre que
ha de servir de base per a la
redacció del Pla d’Usos de
Ciutat Vella, que regularà les
activitats de concurrència
pública i d’hoteleria durant
els propers quatre anys i serà
aprovat en el mes de març o
abril. 
L’espectacular augment de
les activitats relacionades
amb el lleure, així com de tu-
ristes, registrat al districte
en els darrers quatre anys,
justifiquen les noves restric-
cions, ja que generen molès-
ties als residents que el Pla
d’Usos encara vigent ja no
pot evitar. El nombre de per-

sones que acudeixen a Ciutat
Vella a gaudir d’algunes de
les seves activitats ha crescut
en un percentatge superior
fins i tot al de nous establi-
ments.
Però no a tot el districte es
dóna la mateixa situació. Hi
ha dues zones on és necessa-
ri que encara s’incrementi
l’activitat per tal de fomentar
el seu dinamisme. Són les

Zones de Tractament Especí-
fic: el Casc Antic (des de la lí-
nia dels carrers Bòria, Cor-
ders, Carders i Portal Nou,
passeig Lluís Companys, Tra-
falgar, plaça d’Urquinaona i
Via Laietana) i el Raval (la
zona compresa entre Riera
Alta, rambla del Raval i l’a-
vinguda de les Drassanes, i
les rondes de Sant Antoni i
Sant Pau).
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El Districte prepara un nou 

Pla d’Usos que té per objectiu

cercar l’equilibri entre les

necessitats dels veïns residents

amb les del teixit comercial 

i els establiments de 

pública concurrència

Es podran obrir 
nous bars i 
restaurants a 
zones específiques

Buscant l’equilibri entre els
usos veïnals i els comercials

C IU TA DA N S OPINE N

Quique Gilart
Bar

Estoy en contra de impe-
dir la apertura de nuevos
negocios. Hay que ga-
narse la vida, aunque
entiendo que se debe
actuar donde ya hay mu-
chos, tanto por la compe-
tencia como por las
molestias a los vecinos.

Mari Carmen
López
Jubilada

Sólo los que hemos vivi-
do en una zona con
bares musicales de
noche sabemos lo
molesto que llegan a
ser. Todo lo que ayude a
mejorar esta situación
será positivo.

Víctor Arias
Veí

El que no pot ser és que
les lleis siguin diferents
per als uns o per als
altres. És una realitat
que es concedeixen
llicències que no s’hau-
rien de donar. O tots
cafè o tots passem per
l’adreçador!

Noelia García
Cambrera

¡Hay calles práctica-
mente desiertas y otras
llenas a rebosar! La
apertura de nuevos
bares en donde no hay
nada no hace daño,
dan vida, pero con res-
ponsabilidad.

Juanita Moreno
Veïna

Ja fa temps que se’n
parla, de limitar els
negocis molestos, però
se’n continuen obrint
en llocs nous. Com s’en-
tén? Cal més voluntat
política perquè això
sigui creïble.

Abbas Gil
Comerciant

Cuesta mucho tirar un
negocio adelante, y es
bueno que la adminis-
tración regule la situa-
ción para garantizar el
buen funcionamiento
de la sociedad y la con-
vivencia diaria. 

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

En els darrers temps han crescut molt les activitats comercials, lúdiques i turístiques.
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E N T I T A T S

Dolors Roset

T otes les persones te-
nim coses a oferir i a

demanar. Des de cuinar, in-
tercanviar conversa, cosir,
fer reparacions domèsti-
ques, llegir contes, jugar o
fer companyia als nens, fins
a tenir cura de persones ma-
laltes, acompanyar persones
grans al metge o tenir cura
d’animals domèstics i plan-
tes. Per això s’ha creat el
Banc del Temps del Raval.
Qualsevol persona que vis-
qui al barri s’hi pot ins-
criure. L’objectiu és pro-
moure intercanvis i
afavorir que la gent es co-
negui i confiï en els altres,
per tal de resoldre necessi-
tats de la vida diària.
El Banc del Temps, que
està obert a dones i ho-
mes, pretén millorar la
qualitat de vida i aconse-

guir que les persones, so-
bretot les dones, tinguin
menys pressió per haver
de tenir cura d’altres per-
sones, alhora que troben
gent en la qual confiar i
amb qui intercanviar pe-
tits serveis. El funciona-
ment és molt simple: una
persona diposita unes ho-
res de temps oferint un

servei i, a canvi, pot de-
manar temps d’altres per-
sones per resoldre neces-
sitats diàries.
La unitat d’intercanvi és
l’hora. Cada persona ads-
crita al Banc del Temps
disposarà d’un talonari de
temps, que utilitzarà quan
usi el seu temps a favor
d’una altra persona, i in-
formarà mensualment del
temps efectivament utilit-
zat i rebut. Cada tres me-
sos, les persones adscrites
reben l ’actualització de
l’estat del seu compte de
temps i el butlletí dels ser-
veis que es poden inter-
canviar aquell trimestre.
Cada sis mesos, es fa una
revisió g lobal  de cada
compte i s’avisa els qui es
troben en una situació de

desequilibri, tant perquè
han donat massa temps
com perquè n’han rebut
poc. En principi, no es pot
acumular més de 20 ho-
res, entre el temps que es
dóna i el que es rep. Així
mateix, una persona que
no utilitzi el crèdit de re-
cepció de temps pot trans-
ferir-lo voluntàriament a
un altre membre del banc.

Més informació
Centre Cívic Drassanes
C/ Nou de la Rambla, 43.
Tel. 93 441 22 80

Ass. Socio-Cultural
Ibn Batuta
Tel. 93 329 30 54

Fundació Tot Raval
Tel. 93 443 43 80

Solidaritat al Raval a partir de
prestar el temps lliure

El Banc del Temps és el primer banc que funciona sense diners.

El convent, plaça
de Sant Agustí
L’any 1718 els frares Agustins foren obligats a abandonar
el seu convent del barri de la Ribera, en trobar-se dins de
l’espai de la futura ciutadella que Felip V havia ordenat
construir. Com a indemnització se'ls va donar un solar
entre els carrers de Sant Pau i de l’Hospital. El 12 de de-
sembre de 1728, es va col·locar la primera pedra de la
nova casa conventual, que no es va enllestir fins a 1750.
El 1835, va ser un dels convents que va cremar a mans
dels exaltats. Durant de la desamortització, el 25 de fe-
brer de 1839, per una reial ordre es destinava el temple a
parròquia, mentre que el pati destinat a cementiri dels
frares i que arribava fins al carrer Hospital se suprimia.
En aquest espai, el 1857 es va inaugurar la plaça de la
Igualtat, rebatejada el 1888 com de Sant Agustí.       
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 443 22 65

Ara: Després de les obres de millora, la plaça ha guanyat en

amplitud i espai.

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

Abans: Al començament dels anys vuitanta, la plaça Sant

Agustí amb el carrer Hospital, era un espai desordenat.

El Banc del Temps
consisteix a
intercanviar
ajuda entre veïns
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N O T Í C I E Sf
Premis Dibuixem la Mercè
El Saló de Cent va acollir l’acte de lliurament dels
premis de la desena edició del concurs infantil Dibui-
xem la Mercè. Al concurs, s’hi van presentar més de
tres mil dibuixos de nens i nenes d’entre 3 i 12 anys,
els quals, amb les seves particulars visions pictòri-
ques, van retratar la Festa Major de Barcelona. El
premi compta amb quatre categories: parvulari i pri-
mer, segon i tercer cicle de primària.

Conveni per netejar pintades al Gòtic
Els comerciants de Barna Centre i l’Ajuntament han
signat un conveni segons el qual es farà una neteja
integral del mobiliari urbà i de les façanes de la zona
de Gòtic Nord, per mantenir-les netes de pintades,
adhesius i cartells. Amb aquest objectiu, s’hi desti-
narà un equip de neteja especial. Els comerciants de
Barna Centre faran una aportació econòmica per al
manteniment permanent del servei.

Un còmic retrata la immigració jove
El Grup d'Estudis Pedagògics i l'Associació per a Jo-
ves TEB han creat un còmic sobre la immigració cen-
trat en el barri del Raval. Es complementa amb un
CD amb jocs i propostes per conèixer el barri, el qual
ha estat elaborat pels joves del TEB amb la participa-
ció del CEIP Drassanes i de l'IES Miquel Tarradell.
També hi ha cançons cedides per músics com Els
Pets, Lluís Llach i Cheb Balowski, entre d’altres.

Nou equipament per a la Barceloneta
El Plenari del Consell de Districte de Ciutat Vella del
passat mes de desembre va aprovar la proposta de
creació d’un nou equipament al carrer Balboa, 11, del
barri de la Barceloneta. Aquest equipament estarà
destinat a acollir l’escola d’adults i  a les instal·lacions
del centre de serveis personals de la Barceloneta.
També donarà servei a diverses entitats del barri. 

Pilar Fernández

P er aconseguir la dina-
mització del carrer de

l’Hospital, donades les carac-
terístiques tan diferents dels
col·lectius que hi fan vida,
s’ha treballat amb un equip
de mediació intercultural
que ha millorat els canals de
comunicació i relació entre
els veïns, els comerciants i
les entitats, i entre tots ells i
l’administració. Aquesta era
una condició bàsica per im-
plicar els afectats en el pro-
jecte de dinamització, que
no solament pretén re-
llançar i promocionar econò-
micament el car-rer, un dels
més emblemàtics del Raval,
sinó també prevenir conflic-
tes i, en definitiva, millorar-
ne la convivència.
El projecte es va posar en
marxa l’estiu de 2003 davant
la necessitat de millorar la
cohesió social d’un carrer on
hi ha, a més de veïns i co-
merciants,  diferents enti-
tats  rel ig ioses ( l ’esg lésia
catòlica de Sant Agustí, on
també practica el  r i tu el
col·lectiu filipí; la mesquita
Tarik Ben Ziad, punt de re-
ferència musulmà, i el pre-
vist centre si j) i culturals
(Teatre Romea, Biblioteca de
Catalunya, Biblioteca Sant
Pau-Santa Creu, Escola Mas-

sana i La Capella). Després
d’una etapa de diagnòstic es
va iniciar el procés de me-

diació intercultural, en el
qual s’ha aconseguit impli-
car  els  afectats.  Per co-
mençar, s’ha activat i conso-
l idat  l ’Associació de
Comerciants, que ja té un
projecte de futur i que ha ge-
nerat una vocalia de relació
amb els veïns. Un cop acaba-
da aquesta fase, ara comença

la de promoció. 
Si fins ara ha estat el Dis-
tricte de Ciutat Vella el que
ha impulsat i ha aportat les
eines de treball, amb el su-
port de la Federació de Co-
merciants del Raval i la Fun-
dació Tot R aval ,  a  par tir
d’ara són els protagonistes
els qui han començat a tre-
ballar per millorar la imatge
del carrer de l’Hospital. De
moment, ja s’ha celebrat un
acte simbòlic de comunió
entre les diferents religions
que hi conviuen, i tenen pre-
vist un calendari de jorna-
des festives. Els comerciants
crearan el “Dia del carrer
Hospital” per promoure els
seus productes.

S’ha celebrat un
acte simbòlic de
comunió entre les
diferents religions

S’ha obert un diàleg permanent entre les diverses comunitats.

Condemna unànime per les destrosses d’un grup violent
Les destrosses provocades a

la plaça Sant Jaume i vol-
tants el dia 24 de desembre per
part d’un grup de persones van
ser condemnades unánime-
ment per tots els grups polítics
de la ciutat.El govern munici-
pal té la intenció de denunciar
les persones que puguin ser
identificades com a causants
dels danys o organitzadores
dels incidents i comporta-
ments violents. Aquests alda-
rulls es van produir precisa-

ment quan acabava una mani-
festació per protestar contra la
mort d’un jove del moviment
okupa que havia patit greus fe-
rides d’arma blanca en l’atac
d’un neonazi durant les festes
de Gràcia, l’estiu passat. Una
minoria de persones va desfer-
mar gran violència i va causar
destrosses importants en el
mobiliari urbà, en el pessebre
nadalenc de la plaça Sant Jau-
me  i en establiments de la ma-
teixa plaça, del carrer Ferran i

voltants. Van patir especial vi-
rulència diverses sucursals
bancàries i altres establiments
privats. Onze agents de la
Guàrdia Urbana van haver de
ser atesos arran dels enfronta-
ments. Els danys ocasionats
pels violents es van estimar en
uns 200.000 euros i van obli-
gar l’Ajuntament a desplegar
brigades especials de neteja i
operaris, que van treballar du-
rant diverses hores per reparar
els danys. 

Operaris van haver de reconstruir el pessebre de Sant Jaume.

El Districte impulsa 

un projecte per

promocionar el

carrer de l’Hospital 

i millorar-ne la

convivència

Mediació intercultural per
rellançar el carrer Hospital 
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E Q U I P A M E N T S

Pilar Fernández

E l Frontó Colom forma part
del paisatge de la Rambla

des de fa dècades, quan només
una minoria de persones tenia
temps, ganes o mitjans per ser
soci d’una instal·lació esporti-
va. Els Jocs Olímpics de 1992
van ser el revulsiu necessari
per actualitzar-lo, com la majo-
ria de poliesportius de la ciu-
tat, a més de tots els que s’hi
van obrir. De 1994 a 1996, ja
funcionant com a equipament
municipal, va esdevenir seu
olímpica de frontennis, un es-
port d’exhibició. 
Un cop acabada definitiva-
ment l’etapa olímpica, el Fron-
tó Colom es va adaptar a les
noves exigències dels usuaris,
molt més nombrosos i hetero-
genis. Això va ser possible
perquè el centre va passar a
ser gestionat per la cadena de
fitness i esport Ubae, que ara
té onze centres més a la ciutat
de Barcelona.
Actualment té al voltant de
2.000 o 2.100 usuaris, encara
que fa uns anys va arribar a es-

tar al màxim de la seva capaci-
tat, quan el centre comptava
amb 2.800 socis, una davallada
que s’explica, en paraules del
seu director, Ramon Badia,
“perquè al districte han aug-
mentat el nombre d’instal·la-
cions esportives”. Malgrat
aquest increment, l’Ubae Fron-
tó continua sent el centre amb
la millor pista de frontó del dis-
tricte –fa 40x30 metres–, la
seu del Club de Bàsquet de

Ciutat Vella i l’escenari on la
Federació de Pilota fa els entre-
naments. A part d’aquests
usuaris més especialitzats, el
Frontó Colom té un públic, se-

gons Ramon Badia, familiar i
heterogeni, “com els veïns del
barri”. Hi ha més dones que
homes i la majoria tenen entre
20 i 40 anys, encara que també
hi ha un col·lectiu important
de gent gran que, procedent
d’associacions esportives del
districte, hi va a fer classes de
gimnàstica i aquagym. Si hi ha
demanda –en aquest curs no
n’hi ha hagut–, també s’hi or-
ganitzen classes de gimnàstica
per a persones discapacitades.
Com totes les instal·lacions es-
portives modernes, aquesta, a
més de les activitats de fitness i
les aquàtiques, ofereix serveis
de medicina i fisioteràpia de
l’esport. Sense oblidar els balls
que s’hi organitzen en temps
de Carnaval.

Frontó Colom
La Rambla, 18
Tel. 93 302 32 95

Té un públic
familiar i heterogeni,
“com els veïns
del barri”

La instal·lació

esportiva històrica

de la Rambla es va

actualitzar amb

motiu dels Jocs

Olímpics de

Barcelona 92.

Actualment té més

de 2.000 usuaris.

La major part del usuaris tenen entre 20 i 40 anys.

S E R V E I  P Ú B L I C

Redacció

Barcelona disposa d’un
servei públic específica-
ment destinat a donar
suport als consumidors.
l’OMIC, l’Oficina Muni-
cipal d’Informació al
Consumidor, és un ser-
vei de la Direcció de Co-
merç i Consum de l’A-
juntament que té com a
objectiu ajudar consu-
midors i usuaris perquè
facin valer els seus
drets, tant amb infor-
mació prèvia com amb la
recepció de reclama-
cions en temes de con-
sum. Es tracta d’un ser-
vei municipal d’atenció
directa i gratuït. La seu
física de l’OMIC es troba
a la ronda de Sant Pau,
núm. 43 i l’horari d’a-
tenció és de dilluns a di-
vendres, des de les 9 del
matí fins a les 14 hores.
Els usuaris i consumi-
dors també tenen la
possibilitat de formular
consultes o fer arribar
reclamacions a través
del web municipal, con-
cretament a través de
l’adreça
www.omic.bcn.es
Els serveis d’atenció i
assessorament al consu-
midor de l’Ajuntament
de Barcelona es van po-
sar en marxa l’any 1983.
Actualment, l’Oficina
Municipal d’Informació
al Consumidor ofereix:

• Atenció personalitza-
da de consultes.
• Anàlisi i tramitació de
denúncies, queixes i re-
clamacions.
• Mediació entre les
parts per a la resolució
de determinades qües-
tions.
• Campanyes d’informa-
ció i orientació als con-
sumidors.
• Edició de materials in-
formatius com ara els
"avisos als consumi-
dors".
• Documentació tècnica
i arxiu sobre normati-
ves i legislació.

L'OMIC 
Oficina Municipal
d’Informació
al Consumidor
Ronda Sant Pau, 43
08015 Barcelona 
Fax. 93 402 78 27 
omic@mail.bcn.es

El Frontó Colom ja té una dècada
com a equipament municipal

E l passat 30 de novembre de 2004 es va ce-
lebrar la Festa del Vi Novell al barri de la

Ribera, un acte en què gairebé quaranta cellers
de Catalunya, l’Estat espanyol i França van
presentar al voltant de 150 varietats de vins,
els seus primers vins del 2004. La festa va te-
nir lloc als carrers Agullers i Canvis Vells. El pú-
blic assistent –unes 3.500 persones- va poder
fer una degustació de tots els vins per un preu
mòdic. Els establiments col·laboradors van
muntar paradetes per oferir tastets de la seva

cuina, com ara sardines, botifarra, coques de
recapte, macarrons… La botiga Vila Viniteca,
situada al número 7 del carrer Agullers, és l’or-
ganitzadora d’aquesta festa que se celebra al
barri des del 1997. Com cada any, segons mar-
ca la tradició, aquest establiment va penjar la
branca de pi que anuncia que ja han arribat els
vins novells i que ja són a la venda. 

Vila Viniteca
C/Agullers, 7

E L  T A U L E L L

El barri de la Ribera celebra la Festa del Vi Novell

Cada any el carrer s’omple d’ “experts degustadors” de vi.

Joan Anton Font

Atenció i informació a
consumidors i usuaris
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M U LT I M È D I A

TELEVISIÓ

BTV Informatiu Districte
Produït per Televisió Ciutat Vella
Cada dilluns a les 13.45 hores 
Canal 39 UHF

RÀDIO

Ràdio Ciutat Vella - 100.4 FM
Plaça del Padró, s/n  
Tel. 93 442 97 01

COM Ràdio – 91.0 FM
Freqüència Barcelona
BCN 
(de dilluns a divendres, de 13 a 14 h)
L’espai d’informació local de Barcelona

PUBLICACIONS

Nova Ciutat Vella
Revista editada per la 
Universitat Ramon Llull
C/ Valldonzella, 23 
Tel. 93 253 32 07

La Veu de Ciutat Vella
Plaça Narcís Oller, 7-8, 1er  
Tel. 93 416 16 91

El Raval
Nou de la Rambla, 157, pral. 1a 
Tel. 93 442 22 76

INTERNET

Nova Ciutat Vella on-line

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

Dedicar una estrella virtual

Més de 20.000 dedicatòries han deixat
els barcelonins a través del web de
l'Ajuntament amb la iniciativa "Dedica
una estrella", un dels llocs d'Internet
més visitats durant les passades festes
de Nadal. Escollir una estrella del fir-
mament virtual i dedicar-la a algú amb
un missatge ha resultat un èxit entre
els internautes. 
www.bcn.es/firmament

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

Pere Paredes

E l Gran Mestre Internacional
rus Víctor Kortchnoi, de 73

anys, va ser un dels principals
atractius del torneig magistral d’es-
cacs que es va celebrar al final de
novembre i al principi de desembre
al Casino de Barcelona. El campio-
nat fou organitzat per la Federació
Catalana d’Escacs, amb el patrocini
de Casino de Barcelona i la col·labo-
ració del Districte de Ciutat Vella i
la Generalitat. 
Rubén Felgaer, jugador número 1
de l’Argentina, va ser, al final, el
campió del torneig. Hi van partici-
par també Mihail Marin, jugador de
la selecció romanesa; Lluís Comas,

campió del món infantil l’any 1984;
Viktor Moskalenco, guanyador del I
Circuit Català d’Escacs, i Manel
Granados, actual campió absolut de
Catalunya.
Antoni Ayza, president de la Fe-
deració Catalana d’Escacs, ha des-
tacat la commemoració del 75è
aniversari de l’obertura catalana,
una jugada que es va inventar du-
rant  e l  Tor neig  Inter nacional
d’Escacs de Barcelona, coincidint
amb l ’Exposic ió  Universal  de
1929. “Es va oferir un premi espe-
cial –diu Ayza– perquè es creés
una nova obertura i el Mestre In-
ternacional Tartakower va idear
uns nous moviments a l’inici del
joc que van ser anomenats ober-
tura catalana”.
Per Ayza, els escacs és un dels
pocs esports que no tenen edat,

“la millor mostra l’hem tingut al
tor neig  amb el  Gran Mestre
Kortchnoi, de 73 anys, i en altres
competicions hem vist com in-
fants de 8 anys han jugat amb
grans mestres”.

A tot Catalunya hi ha unes 7.000
llicències federatives per a escacs.
Segons Antoni Ayza, és el millor
esport per a grans i petits: “als
primers, els va molt bé per agili-
tar la memòria, i als petits per en-
senyar-los a prendre decisions i
reflexionar”.

Ciutat Vella aplega en un campionat
els mestres mundials dels escacs
El Casino de Barcelona

va ser l’escenari d’un

torneig internacional en

què es commemoraven

els 75 anys de la jugada

dita obertura catalana

Els escacs és un dels pocs esports per als quals l’edat no importa.

per MANEL

A Catalunya hi ha unes
7.000 llicències
federatives per
practicar escacs
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Hace unos meses abrió su segun-
da tienda en el Born con un con-
cepto totalmente nuevo, ¿té y
moda casan bien?
Hace tiempo que quería tener un local
bonito donde poder abrir una tetería.
En la tienda de Banys Vells ya invitaba a
té a los amigos, pero era muy pequeña.
La idea es que la persona que viene a
comprar ropa lo haga tranquilamente y
que, si viene acompañada, quien se es-
pera pueda tomar algo.
Una tienda con una historia curiosa.
Este local  era antes la salida de
emergencia y los lavabos de una dis-
coteca que cerró hace más de 30
años. Nadie daba un duro por él.
Pero se me abrió el corazón y pensé:
“esto tiene que ser mío”. Y creo que
valió la pena comprarlo.
En el Born se han instalado firmas
cada vez más conocidas, ¿cómo le
han influido?
La competencia siempre es buena, pero
creo que no saben muy bien dónde se
meten. Algunos, después de pagar mu-

cho dinero por el traspaso de un local,
al final se arrepienten. He visto cerrar
tiendas de firmas muy conocidas que
no han durado ni siete meses. Vienen
con la idea de forrarse, pero ésta no es
la realidad. La clientela se hace poco a
poco, con el boca a boca.
¿Y la suya es fiel? 
Sí, y no sólo del barrio. Tengo clientes
de Terrassa, Tarragona... Bueno, a veces
te compran y a veces no, pero por lo
menos vienen a vernos. Eso ya es im-
portante. Cuando envío invitaciones
vienen a apoyarme. 
En Catalunya se ha consolidado,
pero sus maestros fueron anda-
luces.
Dos amigos sevillanos me enseñaron a
trabajar en su taller-tienda de Asilah
(Marruecos). Ellos cerraron y yo me
quedé con ella. Empecé a comprar te-
las, que llevaba a coser a una costurera.
Salió bien, la verdad. Abría en verano y
Semana Santa, porque llegaba mucho
turismo al pueblo, y vendía mucho a
los catalanes.
¿Esto le llevó a instalarse aquí?
No. La primera vez vine de vacaciones y
no tenía intenciones de quedarme; la
segunda fue para un desfile de SOS Ra-
cisme y ya me quedé.

¿Por qué nuestra ciudad?
Por la moda. Aquí podía aprender
más. Sin competencia haces lo mismo
de siempre.
¿Ser de fuera le ha puesto las cosas
más difíciles?
Al principio me costó mucho encontrar
local, que el dueño confiase en mí... y

fui a Barcelona Activa a asesorarme
para pedir un crédito. Yo entiendo que
piensen: “no sabemos si este hombre se
va a quedar aquí o se va a ir mañana
con el dinero”, pero ya me estoy hartan-
do de ser un “inmigrante”. En Marrue-
cos, cuando uno vive 40 días en una
ciudad o un país ya se le considera de
allí. Aquí, las miradas y la actitud de la
gente te hacen sentir como un extraño.
¿Se ha planteado volver?
Yo no, pero tengo amigos que sí me co-

mentan que se quieren jubilar en Ma-
rruecos, aunque cuando vas allí tam-
bién te sientes raro porque tus amigos
de siempre también han emigrado. Y ya
nadie te saluda, no te reconocen. Así
que estás dolido por las dos partes. Por
eso todo el mundo coge las vacaciones
en agosto: porque así puedes encontrar-
te con tu gente.
¿El Salón Gaudí está entre sus ob-
jetivos?
Más bien un Gaudí alternativo para di-
señadores jóvenes. Hay mucha gente
que quiere desfilar en el Gaudí, pero no
se lo permiten. Yo ni lo he intentado,
tengo miedo de que me rechacen.
¿Por qué?
Has de estar muy preparado y tener
una industria detrás, y yo sólo vendo
mis diseños en mis tiendas.
¿Ahora es usted quien ayuda a
nuevos diseñadores?
Es una idea que me gusta. Trabajo mu-
cho con jóvenes diseñadores que vienen
a hacer prácticas en mi taller. Hace unos
meses me ofrecieron un local más gran-
de para montar una tienda-taller. No ha
sido posible, pero mi deseo es poder
contactar con estudiantes de escuelas
de diseño y ofrecerles un espacio para
darse a conocer.

E N T R E V I S T A O t m a n  C h e n t o u f ,  d i s s e n y a d o r  a m b  b o t i g u e s  p r ò p i e s  a l  b a r r i  d e l  B o r n

Otman té en aquests moments dos establiments a Ciutat Vella.

Aquest jove marroquí va instal·lar-se al Born

fa set anys, en una primera botiga al carrer Banys

Vells, 21 bis. Durant l’estiu va obrir la segona

(Cirera, 4), un lloc on es pot prendre un te

tranquil·lament mentre es tafaneja entre els

seus dissenys exclusius.

“Algunas grandes
marcas que se han

instalado en el Born
no han durado ni

siete meses”

Núria
Mahamud

“Al principio me costó
encontrar local, que el
dueño confiase en mí...
y fuí a Barcelona Activa”


