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Esport i salut
per a la gent gran
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Punts de recollida
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Què fer
a les tardes
Propostes per a joves

i infants

Des del 13 de desembre els mú-

sics que treballen als carrers de

Ciutat Vella s’han d’acreditar al

Centre Cívic de Sant Agustí per

poder continuar actuant als espais

públics a mitjan gener, quan en-

trarà en vigor un reglament que

en regula l’activitat.

La normativa pretén compaginar

aquesta manifestació artística, tan

típica de Barcelona, amb la con-

vivència i el descans dels veïns.

Per això, limita les actuacions a

l’horari comprès entre les 11 i les

21 hores –més restrictiu en el cas

del Gòtic– i a una vintena de

punts del districte. Queda prohi-

bit l’ús d’instruments de percus-

sió i que el volum del so superi el

nivell de decibels permès.

Els músics de carrer estaran
millor repartits pel Gòtic

Al barri Gòtic només es podrà actuar entre les 11 i les 21 hores.

NOVETATS

El Quixot tindrà la
seva pròpia carrossa 
a la gran Cavalcada 

NENS

La Carassa i el cagatió
de la Fira de Santa
Llúcia donaran dolços

SANTA LLÚCIA

S’han reorganitzat les
parades per les obres
de la Catedral
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La Cavalcada de Reis
celebra l’Any del Llibre



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

Dijous 16 de desembre

Cuines del món: la Ruta de les espècies
Centre Cívic Drassanes (Nou de laRambla, 43)

Festa presentació d’un llibre de receptes.

13, 18 i 19 de desembre

Sortida de La Carassa
Voltants de la Fira de Santa Llúcia

13, 18 i 19 de desembre

Fira de Santa Llúcia
De 10 a 21 h. Avinguda de la Catedral

Dimecres 5 de gener 

Cavalcada de Reis
Sortida a les 18.30 h del Parc de la Ciutadella

Dimecres 15 desembre 

Francesc Pi
A les 20 h. Catedral de Barcelona (Pla de la Seu, 3)

Concert d’orgue amb obres de J.S. Bach, entre altres.

Dijous 16 de desembre

Cor Montserrat
A les 18 h. Saló de Cent de l’Ajuntament (Pl. Sant Jaume, 1)

Concert nadalenc.

Dijous 30 de desembre 

Concert de Nadal
A les 19 h. Basílica de Santa M. del Mar (Pl. Santa Maria, 1)

Músics de 12 a 18 anys de València, La Rioja i Catalunya.

Dimecres 12 gener 

Guido Iotti
A les 20 h. Catedral de Barcelona (Pla de la Seu, 3)

El Paternoster  de J.S. Bach, D. Buxtehude, G. Böhm.

Divendres 17 de desembre

Teatre Infantil
A les 18 h. Centre Cívic Drassanes (Nou de la Rambla, 43)

A càrrec del grup de teatre La Palmera.

La màgia de la poesia
A les 18 h. Bibl. Pública Sant Pau-Santa Creu (Hospital, 56)

Jocs de mans i poesia  del mag Selvin.

Dijous 16 de desembre

Mi madre y yo
A les 21 h. Centre Cívic Barceloneta (Conreria, 1-9)

Dansa performance de PerFórmica. Primera de les tres

peces curtes d’aquesta nit de dansa.

Musicapse
Dansa contemporània. Obra concebuda per un duet.

Papel
Teatre-dansa de Laura Cuervo dins el Projecte Karbala.

Fins al 23 de desembre

VII Mostra d’artesania de Sant Eloi
D’11 a 21 h, al carrer Argenteria

Música en viu, divendres i dissabtes de 18 a 20 h; 

tallers infantils dissabtes de 12 a 14 h.

Fins al gener de 2005

Un rellotge de sol al Macba
Macba (Pl. dels Àngels,1)

Projecte Gnomón hegemònic, del basc Juan Luis Mo-

raza. Un gran rellotge de sol instal·lat a la façana del

museu i que convida a fer una reflexió sobre el temps.

Fins al 20 de desembre

1r Concurs de Fotografia del Raval
Centre Cívic Drassanes (Nou de la Rambla, 43)

Mostra de les fotografies d’aquest primer concurs

fotogràfic al barri de Raval.

Fins al 31 de desembre

El Museu Martorell, 125 anys de ciències
naturals
Museu de Ciències Naturals- M. de Geologia (Pg. Picasso, 7)

Exposició sobre el primer museu públic de Barcelona i

bressol dels museus de Ciències Naturals i Arqueologia

de la ciutat. 

Fins al 16 de gener

Desiertos
Fundació Círculo de Lectores (Princesa, 52)

Selecció d’imatges del desert del fotògraf i geògraf ale-

many Michael Martin. 

Fins al 6 de febrer

Magnelli, entre el cubisme i el futurisme
Museu Picasso (Montcada, 15-23)

Mostra de 70 pintures, 30 dibuixos i quatre escultures

que l’artista italià va fer durant la I Guerra Mundial a

mig camí entre el futurisme i el cubisme.
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Núria Mahamud

Q
uin serà el caganer de

moda aquest Nadal?

Quina la varietat d’avet més

venuda? No hi ha millor lloc

per esbrinar-ho que la popu-

lar Fira de Santa Llúcia, que

se celebra del 3 al 23 de de-

sembre. Enguany les obres

del temple han obligat a can-

viar una mica la seva distri-

bució i el nombre de parades,

que s’han reduït a 350 i s’ubi-

caran totes, fins i tot les d’ar-

tesania, a l’avinguda de la

Catedral.

Durant els dies de la fira, els

nens i nenes podran anar a

fer cagar el tió monumental,

de 10 a 14 h els dies labora-

bles i fins a les 19 h les vigí-

lies i festius.

Com cada any, els patges

reials aniran a recollir les car-

tes dels infants de la Barcelo-

neta. La trobada serà dimarts

4 de gener. Cap a les sis de la

tarda, els tres patges recorre-

ran en carretó de cavall els

carrers del barri; la rua co-

mençarà al Centre Cívic Bar-

celoneta i continuarà per l’a-

vinguda Salvat Papasseit i els

carrers Ginebra, Mar, Judici,

Baluard, Almirall Cervera,

Sant Miquel i a la plaça de la

Barceloneta. Un cop allí, i

fins a les 19.30 h aproxima-

dament, rebran amb molt de

gust les cartes i els desitjos

dels nens i els obsequiaran

amb caramels i globus.

La Cavalcada

Els Reis Mags arribaran el

dia 5 i recorreran els matei-

xos carrers que l’any passat.

A les 17 h arribaran per mar

a bord del vaixell Santa Eulà-

lia. A les 18.30 h sortiran del

Parc de la Ciutadella i se-

guiran camí per Marquès

d’Argentera, Via Laietana,

Fontanella, Pelai, plaça Uni-

versitat, ronda Sant Antoni,

Sepúlveda, Lleida, avinguda

Rius i Taulet i les Fonts Mà-

giques. Enguany, les carros-

ses dels Reis estaran acom-

panyades per un personatge

força singular, el Quixot, en

commemoració de l’Any del

Llibre, i les comitives reials

també retran homenatge a

les lletres amb la representa-

ció dels seus alfabets: sume-

ri, jeroglífic i cuneïforme.

Per a més informació o possibles

canvis, es pot consultar el 010*

o el web www.bcn.es/nadal

* El preu de la trucada és de 0,55 €/3 minuts
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La Fira de Santa Llúcia redueix parades per les obres de la catedral. 

La Carassa, la recollida de cartes

pels patges reials i la Cavalcada

són alguns dels actes més destacats 

Els patges reials recolliran a la
Barceloneta les cartes dels nens

C IU TA DA N S OPINE N

Francisca Rodrigo
Jubilada

El millor regal és que
vingui la família i esti-
guem junts. Els regals
als més petits són una
cosa que es fa quan es
pot, perquè econòmica-
ment la veritat és que
no sempre és possible.

Carmen Carrillo
Perruquera

Cuando los niños son
pequeños las fiestas
son muy bonitas, es
alegría. Cuando mi hijo
era pequeño, yo vivía
para él: Papá Noel, los
Reyes, el árbol, el
belén… ¡lo celebrába-
mos todo!

Nacho Casanovas
4t de Primària

Las fiestas son muy
divertidas y me lo paso
muy bien con toda la
familia. Lo que más me
gusta son los regalos de
Papá Noel y de los
Reyes. Nos vienen a
recoger la carta al
colegio.

Cora Jiménez
4t de Primària

Aunque aquí no nieva,
me gusta cuando caen
algunos copos, aunque
no cuajen. De la
Navidad me gusta
todo: los regalos, ver a
la familia y tener bue-
nos deseos.

Paco Juárez
Inspector TMB

Estas serán unas navi-
dades especiales porque
serán las primeras que
celebramos mi mujer
Eva y yo con nuestro
hijo Rubén. Es una ale-
gría para nosotros y
para toda la familia.

Alejandro Baño
2n d’ESO

Jo desitjo felicitat i
prosperitat per a tot-
hom. I que no hi hagi
guerres al món. Al
Nadal me’n recordo de
les persones que falten
de la família, com la
meva besàvia
Amadora.

C o m  e s  p r e s e n t a  l a  c e l e b r a c i ó  d e  l e s  f e s t e s  e n g u a n y ?

PESSEBRES A LA PIA ALMOINA I BETLEMA
El Museu Diocesà (Pia

Almoina) i la parròquia

de Betlem acolliran els

tradicionals diorames de

l’Associació de Pesse-

bristes de Barcelona.

El de Betlem es podrà visitar tots els dies fins al 6 de

gener, d’11 a 14 h i de 17 a 21 h, i durant el mateix hora-

ri la resta de diumenges de gener. El diorama de la Pia

Almoina restarà fins al 7 de gener.Horari:de 10 a 20 h,de

dimarts a dissabte i de 10 a 24 h, diumenges i festius.

SORTIDA DE LA CARASSAA
La Carassa,un capgròs que

reprodueix una antiga fi-

gura de la catedral, tor-

narà a llançar caramels als

infants al so de les gralles.

El 13 de desembre –a les

12 i a les 18 h– farà un volt

per la Fira de Santa Llúcia

amb la colla de Geganters

de la plaça Nova. Dissabte

18 recorrerà a les 18 h la

zona comercial del Gòtic, amb els Geganters de la

Barceloneta, i al dia següent, a les 12 h, sortirà amb

l’Esbart Català de Dansaires i els seus flabiols.
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Dolors Roset

H
an passat 25 anys

des que un grup de

professionals de la inserció

sociolaboral i particulars

amb inquietud per ajudar

les persones més desafa-

vorides van fundar l’Asso-

ciació Probens. Des de lla-

vors,  han consolidat la

seva actuació a Catalunya,

les Illes Balears i Aragó. Al

final dels anys 70 i durant

tota la dècada dels 80, els

primers anys d’activitat de

l’Associació es van dedicar,

sobretot, a ajudar dones i

joves,els col·lectius que pa-

tien amb més rigor els alts

índexs d ’atur d ’aquell

temps. Amb l’arribada de

nous immigrants i el crei-

xent nombre de dones se-

parades sense recursos, els

seus objectius s’han am-

pliat. Ara Probens es dedi-

ca a afavorir la inserció

social i laboral de les per-

sones amb menys recur-

sos. El projecte més im-

por tant amb què estan

treballant actualment és

el servei d’acollida tempo-

ral per a la inclusió, desti-

nat a persones en atur.

L’entitat té un espai obert

per a la recerca de feina i

s’encarrega de fer d’inter-

mediar i  laboral ,  alhora

que intenta trobar un lloc

de treball per a les perso-

nes que acudeixen al seu

servei. Però trobar feina

no és fàcil. Per això, l’as-

sociació acompanya els

aturats en el seu procés

amb cursos i tallers i amb

un pla personal d’inserció

laboral.

Facilitar una casa a les per-

sones amb pocs recursos

és un dels altres projectes

que desenvolupa Probens.

L’associació disposa d’al-

guns pisos de lloguer baix

perquè famílies sense llar

s’hi puguin estar tempo-

ralment, fins que trobin

un altre habitatge. Altres

pisos es destinen a acollir

joves que han sortit de

centres tutelats.  Final-

ment, Probens també té

un programa per ensenyar

castellà i català a dones

immigrants que acaben

d’arribar al nostre país,

moltes d’elles gràcies a l’a-

grupament familiar.

Més informació

Associació Probens

Sant Rafael, 10,

local esq.

T. 93 441 41 05

25 anys de Probens, una associació
per a dones, joves i immigrants

L’espai per a aturats està obert cada matí de 10 a 13 hores.

El Born, restes
d’una ciutat
Amb la caiguda de Barcelona l’any 1714, les noves autori-

tats van decidir construir una ciutadella per sotmetre la

ciutat. Per aquest menester va ser necessari d’enderrocar

una gran part del barri anomenat Quarter de Mar, i van

ser els mateixos habitants els qui van haver d’enderrocar

les seves cases. Dècades més tard i després de canvis en

l’estratègia militar, s’inaugurava el 1802 el passeig de l'Es-

planada o de Sant Joan i el 1878 s’obria el Born, un mer-

cat que va estar en actiu fins a l’any 1977, quan va traslla-

dar l’activitat a Mercabarna. Mesos més tard, el 1979, va

ser restaurat acollint diverses grans exposicions. Amb

l’excavació del subsòl han aparegut les ruïnes de les anti-

gues cases i part dels carrers desapareguts, fet que l’ha

convertit en un lloc de visita obligada.       

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 1981 va acollir l’exposició “Trens i estacions”.

Ara: de les seves entranyes han emergit les cendres del passat.

J.M. ContelA B A N S  I  A R A
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Incorporats 111 nous guàrdies
Els 111 agents de l’última promoció de la Guàrdia

Urbana estan plenament incorporats als seus destins

als 10 districtes de la ciutat. Aquests policies es van

incorporar en pràctiques durant l’estiu. L’edat mitja-

na d’aquests nous agents és de 26 anys. Des de l’any

2000, l’Ajuntament ha convocat 516 places per a

nous agents i des del passat mes de novembre estan

en servei els primers 700 agents de Mossos d’Esqua-

dra, que han començat a assumir progressivament

les competències de seguretat ciutadana.

I Concert Mariachi a la plaça Reial
Amb motiu del XVI aniversari de l’agermanament

entre la plaça Reial de Barcelona i la plaça Garibaldi

de Mèxic DF (“plaza de los mariachis”), es va celebrar

el primer concert commemoratiu (1988-2004). L’es-

deveniment va comptar  amb les actuacions de diver-

sos grups que van presentar un espectacle de música

i dansa folklòrica.

VII Mostra d’artesania de Sant Eloi 
Fins al 23 de desembre se celebra la Mostra d’Artesa-

nia de Sant Eloi, al carrer Argenteria, organitzada

per l'Associació d'Artesans i Comerciants per a la

promoció de la Vilanova de la Ribera i per la Federa-

ció de Comerç del Casc Antic. En aquesta mostra

d’artesania es pot trobar roba teixida i pintada a mà,

ceràmica, pintura, bijuteria, titelles... i tota classe

d’articles fets de manera artesanal.

Premis al comerç del Raval
La Fundació Tot Raval i la Federació de Comerciants

del Raval han rebut el premi a la millor iniciativa per a

la dinamització comercial de la ciutat en els premis

“Barcelona, la millor botiga del món”. La Central del

Raval ha aconseguit un diploma en l’apartat d’establi-

ments comercials. La feina de Tot Raval i de la Federa-

ció de Comerciants ha estat valorada com la clau de

l’èxit de la recuperació d’un espai comercial al barri.

Pilar Fernández

E
l Districte de Ciutat Vella

ha aprovat aquest regla-

ment per fer compatibles el

dret dels músics de carrer a

guanyar-se la vida amb la seva

feina amb el dret dels veïns al

descans. La necessitat d’aques-

ta regulació s’ha fet palesa pel

gran augment viscut els da-

rrers anys en el nombre de mú-

sics que actuen als espais pú-

blics del Districte, fet que ha

tingut com a conseqüència l’in-

crement de queixes per part

dels veïns.

El projecte no pretén limitar ni

censurar les actuacions musi-

cals, simplement regular-les

per compaginar les activitats

artístiques amb la convivència

als barris. Segons aquesta nor-

mativa, l’activitat dels músics

de car-rer quedarà limitada a

una vintena de punts del Dis-

tricte que seran convenient-

ment senyalitzats i en els hora-

ris i condicions que s’hi

estableixen. Al barri Gòtic no-

més es podrà tocar música

clàssica o melòdica. A la resta

de Ciutat Vella, sempre que si-

gui a espais allunyats dels edifi-

cis de veïns, s’hi permetrà in-

terpretar tot tipus de música,

si es respecten els decibels au-

toritzats a cada punt. L’horari

autoritzat per actuar serà d’11

a 21 hores, encara que a certs

punts del barri Gòtic estarà

més restringit.

Com a condicions, cal dir que

romandrà prohibit utilitzar

instruments de percussió i que

en cap cas es podrà repetir en

períodes breus i en un mateix

lloc les mateixes peces musi-

cals. Els músics podran tocar

un mateix dia en diferents es-

pais, sempre que no sobrepas-

sin més de les dues hores al

mateix punt i un màxim de

quatre hores al dia. Tampoc

podran actuar més de dos cops

a la setmana al mateix lloc.

L’incompliment de la norma

pot donar lloc al decomís dels

instruments, així com a la re-

tirada de l’acreditació necessà-

ria per actuar.

La normativa entrarà en vigor

a mitjan del proper mes de ge-

ner. Durant el primer any de

funcionament serà revisada

periòdicament amb totes les

parts implicades (músics i

veïns) per tal d’ajustar-la a les

necessitats i incidències que es

vagin detectant en la pràctica.

Des de dilluns 13 de desembre

s’obre un període d’informació

i acreditació al Centre Cívic del

Convent de Sant Agustí (car-

rer del Comerç, 36), on han

d’acudir els músics per inscriu-

re’s i informar dels horaris i

punts d’actuació en què estan

interessats.

Comença la regularització 
dels músics de carrer

Des del 13 de
desembre els
músics s’han de
acreditar

L’objectiu de la regulació és compaginar l’activitat dels músics

amb la convivència cívica al barri.

La primera passejada cívica de gossos, a la Barceloneta
A

mb l’objectiu de demos-

trar que una tinença

responsable de gossos a la

ciutat és possible, el passat

mes de novembre es va orga-

nitzar al barri de la Barcelo-

neta una passejada cívica de

propietaris de gossos que,

juntament amb els seus ani-

mals, es van dirigir a la Fes-

ta de la Tardor que enguany

se celebrava al  parc de la

Barceloneta. Aquesta passe-

jada va ser la primera activi-

tat d’aquest tipus que s’orga-

nitza a Barcelona. 

L’acte formava part de la cam-

panya de l’Ajuntament en re-

lació amb el civisme, els ani-

mals de companyia i  el

respecte al medi ambient, que

es desenvolupa a tots els dis-

trictes de la ciutat. La cam-

panya incideix especialment

en la recollida d’excrements a

la via pública i als parcs i jar-

dins de la ciutat per part dels

propietaris dels gossos.

Posteriorment, al parc de la

Barceloneta es va poder veu-

re una exhibició de la Unitat

Canina de la Guàrdia Urba-

na, participar en un taller de

tinença responsable d’ani-

mals o descobrir “Com són

els gossos que ens ajuden?”

amb el suport de Font Galí i

la Fundació ONCE. En l’acte

van participar la tercera ti-

nent d’alcalde, Imma Mayol,

i el regidor del Districte, Car-

les Martí. 
La tinent d’alcalde Imma Mayol, a l’acte de la Barceloneta.

El Districte aprova
un projecte, que
entrarà en vigor al
gener, per regular
les actuacions dels
músics al carrer
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E Q U I P A M E N T S

Pilar Fernández

A
proximadament 216

nens i nenes entre 3 i

12 anys i 133 adolescents

de 13 a 16 estan inscrits en

algunes de les activitats que

organitzen els casals infan-

tils i  els projectes Franja

(per a adolescents) del Dis-

tricte.  Els atrau l’oferta de

les activitats lúdiques que

es programen per a tot un

curs escolar en horari de

tardes, però en un principi

ignoren que aquestes activi-

tats serveixen per treballar

en equip temes com la par-

t ic ipació ,  les  nor mes de

convivència, el desenvolu-

pament de la creativitat o la

responsabilitat, per esmen-

tar-ne alguns. 

Tant la  programació d ’a-

quests equipaments munici-

pals, com la seva filosofia, es

comparteix i consensua amb

les entitats de lleure de Ciu-

tat Vella. Aquesta col·labora-

ció es fa patent també en

l’organització conjunta de la

celebració d’algunes fetes del

calendari, com ara la casta-

nyada; o en la participació

en activitats de barri, per

exemple, “L’hora del conte”,

que es fa a les biblioteques.

Per a cada tram d’edat hi ha

un centre a cada barri: el

Casal Infantil Drassanes i el

Projecte Franja Erasme Ja-

ner, al Raval; el Casal Infan-

til Barceloneta i el Projecte

Franja Barceloneta, al barri

del mateix nom; el Servei de

Dinamització d’Infància i

Adolescència del Casc Antic,

i el Servei de Dinamització

d ’Infància i  Adolescència

Pati Llimona, al Gòtic. Tots

estan connectats en xarxa i

coordinats amb les escoles i

els Serveis Socials del Dis-

tricte. Tots també obren les

portes el divendres perquè

els nens i les nenes de Ciu-

tat Vella que vulguin parti-

cipin a les activitats i els co-

neguin.

Cal destacar que, si bé els

casals estan adreçats a nens

i nenes a partir dels 4 anys,

aquest curs i per segon any

consecutiu el de Drassanes

organitza activitats per a in-

fants de 3 anys. Les classes

inclouen jocs i exercicis de

mobilitat. Com a tret distin-

tiu dels joves del projecte

Franja, cal assenyalar com

un dels objectius específics

de les activitats treballar les

relacions intergeneracio-

nals. Per això s’hi organit-

zen campionats de petanca

o balls en els quals també

participen persones adultes

que viuen al barri.

El Casal de
Drassanes organit-
za activitats per a
infants de 3 anys

Les activitats
lúdiques en horari
de tarda se centren
en temes com la
participació, la
convivència o la res-
ponsabilitat cívica.

Els equipaments municipals ofereixen jocs i activitats a les tardes.

S E R V E I  P Ú B L I C

Daniel Venteo
Un cop passades les fes-

tes, els avets que s’han fet

servir com a arbres de Na-

dal ja poden ser reincor-

porats al cicle de la natura

mitjançant el seu reciclat-

ge. Els arbres recollits se-

ran triturats i convertits

en compost, que contri-

buirà al manteniment

dels parcs i jardins de la

ciutat. 

Per facilitar el reciclatge

dels avets, enguany s’han

instal·lat 218 punts de re-

collida en carrers i places

cèntrics de tota la ciutat,

perquè tothom en disposi

d’un a prop de casa. Cal

que els arbres dipositats

en els punts de recollida

no tinguin cap tipus de

guarniment, per tal de fa-

cilitar la seva manipulació

i tractament. Els punts de

recollida estaran en fun-

cionament entre diven-

dres 7 i diumenge 16 de

gener, ambdós inclosos.

Any rere any, són cada ve-

gada més els ciutadans

que dipositen el seu arbre

nadalenc al contenidor

perquè sigui reciclat. Des-

fer-se correctament de

l’avet ja s’ha convertit en

un hàbit integrat en la ce-

lebració de les festes. Du-

rant la campanya de l’any

passat, es van recollir

50.623 avets, un 15% més

que en l’anterior, la qual

cosa va permetre obtenir

més de 32 tones de com-

post. Als barris de Ciutat

Vella, els punts de recolli-

da d’arbres es troben ubi-

cats a:

• Pg. Picasso/

Marquès d’Argentera

• C. Wellington/Pujades

• Jardins de Sant Pau

del Camp

• Pl. Vicenç Martorell

• Pl. Cucurulla 

• Pg. del Born 

• Pl. Carles Pi i Sunyer 

• Av. Francesc Cambó 

• Pl. Emili Vendrell 

• Pl. de la Catedral 

• Pl. Castella 

• Pl. Pes de la Palla

• Pl. Catalunya/

Portal de l’Àngel 

• Rambla (davant la UPF) 

• Pl. Josep M. Folch i Torres

• Pl. La Maquinista 

• Pl. Ramon Berenguer

el Gran 

• Jardins Rubió i Lluch 

• Pl. Poeta Boscà

• Pl. Pau Vila 

• Almirall Cervera/

Pg. Marítim Barceloneta

• Pl. del Mar/

Pg. Joan de Borbó

Un dels “corralets” per a avets

Els casals infantils i juvenils
fomenten els valors socials

E
ls pastissos i els dolços són un plaer per al

paladar, però cal que abans entrin pels

ulls. A la pastisseria Escribà, els dolços no po-

dien gaudir d’un decorat més vistós, ja que l’e-

difici on es troba és modernista i l’interiorisme

és d’una bellesa artística captivadora. No deba-

des, aquest establiment està inclòs al Catàleg

de Patrimoni Artístic de Barcelona. Es troba a

la Rambla, un lloc privilegiat de la ciutat, en el

mateix edifici on antigament es trobava la bo-

tiga d’alimentació Casa Figueras. La pastisseria

Escribà va obrir l’any 1986 i, des del primer

dia, dirigeix l’establiment l’Eva Mora. Pel que

fa als productes, destaquem la innovació i la

creació. Pastissos, dolços, productes de xocola-

ta, fins i tot hi ha una gamma de productes

dietètics, sense sucre. També podem demanar

que ens elaborin pastissos personalitzats. 

Pastisseria Escribà

La Rambla, 83

Cristian Escribà  93 454 75 35

E L  T A U L E L L

Pastisseria Escribà, un escenari que fa venir salivera

Can Escrivà és un punt de referència a La Rambla.

Punts de recollida d’avets

Joan Anton Font
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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

CCCB un web de referència

Consultar el lloc web del Centre de Cultura

Contemporània de Barcelona és quelcom

que s’ha de fer regularment si es vol estar

al corrent de moltes de les exposicions, fes-

tivals, actuacions de música i dansa i en

general de les propostes culturals més

innovadores que vénen a Barcelona i més

concretament a aquesta institució, situada

al barri del Raval

www.cccb.es

“Aliens” i papereres en el joc 

del civisme

El web del civisme de l’Ajuntament es

pregunta: “Estem sols a la terra?” Es

tracta d’un còmic interactiu sobre

extraterrestres, papers i bàsquet.

L’objectiu és llençar un objecte “alien”

tan lluny com sigui possible. Tot plegat

serveix per recordar-nos que la respon-

sabilitat que els papers siguin a dins de

la cistella, i no a fora, és nostra.  

www.bcn.es/civisme

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

Pere Paredes

P
er a moltes persones joves o

d’edat mitjana que no practi-

quen cap esport, aquells que van

regularment a un gimnàs, o a ju-

gar a tennis, ho fan per caprici,

com a hobby, o ho veuen com una

pesada càrrega a canvi de fer un

grup d’amics i, de pas, acabar amb

els sacsons. En canvi, la gent gran

que utilitza les instal·lacions es-

portives sol fer esport per salut,

molt sovint perquè el metge li ho

ha indicat.

N’hi ha que ho fan per continuar

somiant amb el seu esport de tota

la vida ,  o perquè volen donar

exemple als seus fills i néts. En

tot cas, l’opinió generalitzada en-

tre la gent gran és que fer esport

alimenta l’esperança de vida. 

Tot això ho sap molt bé el Fran-

cisco Ortuño, de 77 anys, un veí

de la Sagrada Família que, després

d’haver superat fa cinc anys dos

infarts i una angina de pit, ho té

molt clar: “el metge m’ha dit que

si no hagués tingut aquesta cons-

titució tan forta gràcies a l’esport,

no hauria superat cap infart!”.

Francisco, exescultor marbrista,

va quasi cada dia al gimnàs, on

dedica uns vint minuts a la bici-

cleta estàtica, aixeca pes a cinc

aparells diferents i neda a la pisci-

na “Això sí, no faig mai res que

l’esforç em pugui afectar el cor”.

Tota la seva vida ha estat lligada a

l ’espor t .  Quan era jove va fer

guants als rings, va ser ciclista,

jugava a frontenis o havia fet na-

tació. Cada moment que tenia

lliure el dedicava a l’esport i, grà-

cies a això, va superar als 72 anys

un atac de cor. “Estava tan sa, que

fins als 71 anys mai havia pres ni

una aspirina”, recorda.

Per aquest atleta de 77 anys, “l’es-

port no es pot inculcar, ha de sor-

tir de dintre teu, però és la base

per a una bona vida i una bona

salut”.

Les persones grans que van al 
gimnàs vinculen esport i salut
Francisco Ortuño, de 77
anys, ha superat dos
infarts i és un assidu de
les instal·lacions
esportives municipals

Francisco, de 77 anys, ha superat dos infarts i una angina de pit.

La natació és una de les pràctiques més usuals entre les persones grans.

per MANEL
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Què ha fet al llarg d’aquest any el

patge Gregori?

He combinat tots els preparatius habi-

tuals com la recollida de cartes i el re-

partiment de joguines amb un projecte

per fer funcionar un teatre màgic am-

bulant.

Què suposa fer de guia reial?

La meva feina consisteix a coordinar el

nombrós grup de carters, carteres i pat-

ges reials que faran possible que en tan

sols una nit milers de nens i nenes re-

bin els regals de SSMM. Aquesta feina

representa el sentit de la meva vida.

El rei blanc Melcior ve de l’Orient

Mitjà, el rei ros viu als peus de la

serralada de l’Himàlaia, el rei ne-

gre a l’Àfrica, i el patge Gregori,

d’on és?

De Samarcanda a l’Uzbekistan, a l’Àsia

central, al nord de l’Afganistan, una

part del món on cal arreglar moltes co-

ses en aquests moments.

Els tres Reis vénen de cultures

molt diferents, parlen llengües

diferents i, segons sembla, sem-

pre s’han entès molt bé. En canvi,

a nosaltres ens costa entendre’ns

amb persones que no són del nos-

tre país, de la nostra religió, o que

no pensen com nosaltres. Com

s’ho fan els Reis?

Tenen dues grans qualitats: els encanta

conèixer coses noves i no tenen por de

res. Això fa que, quan troben persones

de diferents cultures, de diferents èt-

nies i que parlen altres llengües, en

comptes de rebutjar-les, s’interessen

profundament per saber com són, com

viuen o com s’estimen. Hem de conèi-

xer món i no tenir por dels altres, si-

guin del color que siguin o parlin l’idio-

ma que parlin.

Vostè és al costat de gent molt sà-

via. Quin consell donaria perquè

el món fos millor?

Crec que el món necessita sobretot ho-

mes i dones que siguin justos i que cer-

quin la justícia. I això ho ha de fer tant

el president d’un govern com el mestre

d’una escola.

Li agradaria treballar per a “al-

tres reis”?

Com vostè comprendrà, jo segueixo els

consells de SSMM i m’agrada tenir no-

ves experiències, per tant, si se’m pre-

senta l’ocasió, no li dic pas que no ho

fes, però sense renunciar a treballar

amb els tres mags de l’Orient.

Treballant amb els Reis, haurà

tingut ocasió de compartir amb

ells moments molt emocionants.

Què és el més bonic que recorda

haver vist?

Més que haver vist, és haver sentit.

Cada any, des que SSMM desembar-

quen a la Porta de la Pau, i durant tot el

recorregut de la Cavalcada, sentim el

poder de la il·lusió, el poder de la imagi-

nació i el poder de la màgia.

Aquest any, a la Cavalcada de la

ciutat de Barcelona, hi haurà una

gran carrossa sobre el Quixot,

vostè l’ha llegit?

Sí, sí, i tant que l’he llegit! A la Bibliote-

ca Reial en conservem una versió molt

antiga.

I el Llibre Màgic dels Reis, què és?

És un gran llibre on el patge Gregori,

gràcies a les seves qualitats de veure i

sentir a més de set llegües de distàn-

cia, va escrivint informació dels nens

i les nenes, per tal que els Reis esti-

guin puntualment informats del seu

comportament i del comportament

dels pares.

Al món es tornen a aixecar murs i

existeixen fronteres infranqueja-

bles. Per als Reis de l’Orient, hi ha

murs i fronteres?

Ni una. Cap mur, cap frontera no uneix

les persones. Les fronteres van contra

les persones.

Serà possible alguna vegada no

haver de repartir tant de carbó,

especialment per als adults?

Entre els nens estic convençut que és

possible. Pràcticament ja no se’n repar-

teix; els adults, en canvi, cada anys en

reben més. Recomano als nens i les ne-

nes que no deixin de ser-ho mai, potser

així algun dia serà possible.

E N T R E V I S T A P a t g e  G r e g o r i ,  e m i s s a r i  r e i a l

El patge Gregori “coordina la recollida de cartes i els preparatius”.

“La feina de patge
dels Reis Mags
representa el sentit
de la meva vida”
Cada any arriba uns dies abans que els Reis Mags

per organitzar-ho tot. El patge Gregori, un perso-

natge portador de bons missatges per a nens i

grans de Barcelona, conversa amb Rosa Badia, la

conductora de la campanya “Cap Nen sense

Joguina” de Ràdio Barcelona.

“Hem de conèixer món 
i no tenir por dels altres,

siguin del color que
siguin, parlin l’idioma

que parlin”

Rosa Badia
Periodista
Ràdio Barcelona


