
Ja han començat les obres del
futur edifici que ocuparà el so-
lar de Reina Amàlia, a la plaça
Folch i Torres. El projecte in-
clou 98 pisos de lloguer per a
gent gran, 31 habitatges de pro-
tecció oficial i equipaments de
barri. Un total de 16.562 m2

que inclouran 85 places d’apar-
cament soterrat  i  la  creació
d’un passatge de vianants entre
els carrers de Reina Amàlia i de
les Carretes. Els pisos es cons-
trueixen, a més, d’acord amb els
criteris de sostenibilitat i d’es-
talvi d’aigua i energia que esta-
bleix el Patronat Municipal de
l ’Habitatge de Barcelona. Es
preveu que les obres finalitzin
el tercer trimestre del 2010.

En marxa les obres
al solar de Reina Amàlia

Aprovada la normativa que 
regula els apartaments turístics

En els 16.500 m2 es construiran pisos per a gent gran, habitatge públic i equipaments.

NORMATIVA

El Districte no 
concedirà cap 
nova llicència

NOVETAT

Una secció especial
lluitarà contra els
habitatges il·legals

AJUNTAMENTS

Serà obligatòria 
una llicència 
municipal específica 

Pàg. 3

Pàg. 5

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Huma Jamshed
Presidenta de l'Associació
de Dones Pakistaneses
de Catalunya

“Queremos explicar
que el Islam transmite
un mensaje de 
igualdad”

PLE DEL DISTRICTE Pàg. 4

Fre a l’expansió 
dels comerços de 
“souvenirs”

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Ciutat Vella
tindrà un nou
centre esportiu
aquest mandat

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Campanya per a la
retirada gratuïta de
plaques franquistes

E N T I TAT S Pàg. 6

La Fraternitat-
Barceloneta
Neix amb l’objectiu
de recuperar la memòria
històrica del barri
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Dissabte 17 de maig
Hip-Hop Barceloneta
A partir de les 18 h. Centre cívic Barceloneta (Conreria, 1-9)
Batalla de MC i campionat de Breakdance. A les 23.30 h,
concerts amb Fallow, The New School i Weleló.

Del 15 al 30 de maig 
Moments al barri 
Centre cívic Convent de Sant Agustí (Comerç, 36) 
Espai per compartir i mostrar aquells sons, olors i mo-
ments viscuts en aquests carrers. El claustre de Sant
Agustí acollirà un escenari dels anys 30 amb un autèntic
ball envelat, amb coca i vi. El 30 de maig, a les 21 h.

Dijous 22 de maig
L’ou com balla 
Tot el dia. Patis gòtics de Ciutat Vella
El màgic ou ballant a les fonts dels patis del Gòtic.

Dimecres 28 de maig
Amb la saviesa que dóna el temps
A les 19.30 h. Convent de Sant Agustí (Comerç, 36) 
Xerrada amb l’economista índia Deepty Golani.

Dissabte 31 de maig
Cloenda 14a Mostra d’Art de Dones 
De 12 a 20 h. Museu Marítim (av. Drassanes, s/n)
La Mostra d’Art de Dones FEM-ART 08 se celebra del 8
al 31 de maig en diferents espais de la ciutat, entre els
quals l’Espai Projecte Cultural Erasme Janer, el centre
cívic Convent de Sant Agustí, el centre de Cultura de Do-
nes Francesca Bonnemaison i el Museu Marítim.

Del 6 al 8 de juny
Festa de Primavera del barri de Sant Just
Diferents horaris. Plaça de Sant Just
Espectacles familiars. Organitza: Amics de Sant Just .

Dijous 12 de juny 
II Desfilada per a la inclusió 
Centre cívic Convent de Sant Agustí (Comerç, 36) 
Acció solidària amb la roba de la botiga de segona mà 
de Fundació Fias-Serveis Prisba Botiga de 2a mà.

Del 9 al 31 de maig
El Ravalésteatre 2008
A les 21 h. Centre cívic Drassanes (Nou de la Rambla, 43)
Representacions dimecres, dijous i divendres. Inaugura-
ció amb el monòleg La dona judia de Lola Doménech.
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Dimecres 14 de maig
Pica plat
A les 18 h. Bibl. Barceloneta (Comte de Santa Clara, 8-10)
Tast poètic per als més petits, on els versos aniran sor-
tint amb l’ajut d’una taula, plats i coberts.

Dissabte 17 de maig
Titelles
A les 17 h. Plaça dels Traginers 
Espectacle amb intèrpret de llenguatge de signes. Hi
col·labora: Associació Apansce. 

Dimarts 10 de juny
Sac de rondalles
A les 18 h. Bibl. Sant Pau-Santa Creu (Hospital, 56)
Contes per a nens de 3 a 9 anys.

Del 2 al 28 de maig
El viatge de la vida
Centre cívic Convent de Sant Agustí (Comerç, 36) 
Parimah és una artista iraniana que amb les seves
obres apropa als sentiments que s’experimenten quan
s’emigra a un país desconegut.

Del 8 al 30 de maig
H(uellas)
Centre cívic Pati Llimona (Regomir, 3) 
Fotografies realitzades per persones amb VIH que han
passat per La Casa de Acogida.

Dimecres 14 i 21 de maig
Alma Tango
A les 21.30 h. Almazen (Guifré, 9)
Bibi González, reconeguda cantant de tangos, s’involu-
cra en l’univers yupanquiano.

Dimarts 20 de maig
Barcelona Modern Project
A les 20 h. Sala Mompou de l’SGAE (pg. Colom, 6)
Obres de León, Bonet, Rodríguez Picó, Gardner i Guix.

Divendres 23 de maig
Alba Carmona i el Quartet Caliu
A les 20.30 h. Espai F. Bonnemaison (Sant Pere més Baix, 7)
Cicle Dones i Flamenc.
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ATENCIÓ AL CIUTADÀ

Oficina d’atenció al ciutadà (OAC) 
Ramelleres, 17.
Telèfon d’informació 010 
(0,39 ¤ + IVA d’establiment de trucada, més 0,05
cèntims + IVA per minut tarifat per segon)
Telèfon del Civisme 900 226 226
Síndica de Greuges de Barcelona 93 413 29 00
Ronda Sant Pau, 43-45, 3r.

CENTRES CÍVICS I CULTURALS

Centre cívic de la Barceloneta 93 221 32 41
Conreria, 1-9.
Centre cívic Convent 93 310 37 32
de Sant Agustí
Comerç, 36.
Centre cívic Pati Llimona 93 268 47 00
Regomir, 3.
Centre cívic Drassanes 93 441 22 80
Nou de la Rambla, 43.
Centre Erasme de Janer 93256 32 00
Erasme de Janer, 8

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.

SEGURETAT

U.T. Guàrdia Urbana Ciutat Vella 93 344 13 00
La Rambla, 43.
Comissaria Mossos d’Esquadra
Nou de la Rambla, 76-80.
Emergències Guàrdia Urbana 092
Emergències Mossos d’Esquadra 088

SERVEIS URGENTS

Telèfon únic d’emergències 112
Urgències sanitàries 061
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



Redacció

La nova Llei del Dret de
l’Habitatge aprovada pel

Parlament de Catalunya ha
obert les portes a les noves
normes. El nou marc legal fa
possible que l’Ajuntament
s’encarregui de vetllar perquè
els habitatges d’ús turístic no
generin molèsties a la resta
de veïns. 
Abans de redactar les noves
normes, hi ha hagut contac-
tes i reunions amb els dife-
rents estaments socials i

econòmics representats. Fins
ara, l’únic requisit que es de-
manava als apartaments tu-
rístics era que estiguessin do-
nats d’alta en un registre de la
Generalitat. En canvi, d’aquí a
ben poc –s’està redactant un
decret específic–, els ajunta-
ments seran els responsables
de concedir una llicència mu-
nicipal específica, la qual serà
obligatòria. De moment, ja
s’han aprovat unes mesures
de transició que, en el cas de
Ciutat Vella, són especial-

ment restrictives. Només es
tramitaran les sol·licituds pre-
sentades fins al 31 de desem-
bre del 2006. A partir d’aquí,
en aquest districte no es con-

cedirà cap nova llicència d’a-
partament o habitatge d’ús
turístic “si no és que en el
marc de participació i segui-
ment que preveu aquesta me-
sura, en el futur sigui aconse-
llable una revisió”. 
El Districte de Ciutat Vella
crearà una secció especial per
actuar contra els habitatges
que operin de manera il·legal.
Amb la col·laboració dels
veïns, es redactarà un proto-
col per actuar quan es detec-
tin molèsties i arribar fins a
iniciar accions legals. D’altra
banda, es crearà un grup de
treball específic que seguirà

l’aplicació de la mesura, i es
farà una campanya de comu-
nicació conjunta amb Turis-
me de Barcelona per tal de

millorar el diàleg entre els
veïns i aquest sector de ser-
veis que no deixa de ser molt
important per a la vida de la
ciutat.

E L  D I A G N Ò S T I C  A
El Districte de Ciutat Vella va iniciar l’any passat una inspecció de tots els habitatges d’ús

turístic a la zona. Arran d’aquesta operació, s’ha passat de 2.165 habitatges detectats a

1.202 que han continuat funcionant,535 dels quals estan en situació il·legal.D’altra banda,

hi ha 310 habitatges d’ús turístic amb expedients oberts perquè han generat molèsties.

Les noves normes s’aplicaran sobre aquest escenari.
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Al districte continuen funcionant 1.200 habitatges d’ús turístic.

L’Ajuntament acaba de fer

pública una nova normativa 

que vol fer front a les males

pràctiques detectades en el

sector dels apartaments turístics.

Hi haurà especial rigor a Ciutat

Vella

No hi haurà noves
llicències i es
treballarà per evitar
molèsties i
il·legalitats 

Els apartaments turístics seran
sotmesos a una nova normativa 

C IU TA DA N S OPINE N

Francesc Artigau
Pintor

Em sembla bé. Crec que
haurien d’haver estat
regulats des que van
començar a existir
aquests apartaments.

Assumpta Forteza
i Eugenia Pérez
Professores

Bé, s’han de regular
perquè si hi ha escales
de veïns on també hi ha
apartaments sorgeixen
conflictes. Hi ha casos
molt molestos i pro-
blemàtics.

Roser Joan
Pastissera

Doncs ho trobo bé. És
necessari que es regulin
aquests pisos, perquè hi
ha bastants problemes
i com que no coneixem
la gent que hi viu no hi
podem fer res.

Montserrat
Ferrando
Administrativa

Està bé que es reguli
aquesta activitat. A la
nostra escala n’hi ha un
i, tot i que el porta una
agència, conec casos que
són molt problemàtics.
Al barri fan falta pisos
per a la gent d’aquí. 

Rosa Porta
Dependenta

Molt bé. Em sembla
perfecte, fins i tot cal-
dria regular els pisos on
la gent està de lloguer i
es relloguen.

Josep Maria
Riquelme
Auxiliar d’infermeria

Em sembla bé que es
reguli, així s’evitaran
les problemàtiques
actuals amb els veïns i
potser també l’especu-
lació que hi ha actual-
ment.

Què li sembla que l’Ajuntament estableixi mesures de regulació sobre els apartaments turístics?
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P L E  D E L  D I S T R I C T E

P.F.

El Pla especial d’ordenació
dels establiments co-

mercials destinats a la venda
d’articles de record o souve-
nirs té, com a àmbit d’actua-
ció, tota la ciutat, si bé els
districtes de Ciutat Vella i de
l’Eixample són els que con-
centren la major part de les
botigues afectades. Prohi-
beix la concessió de noves
llicències, així com l’amplia-
ció i el trasllat dels establi-
ments en funcionament. 
Aquesta regulació perse-
gueix un doble objectiu: pro-
tegir els impactes negatius
que els comerços de souve-
nirs poden tenir sobre el pai-
satge urbà, d’una banda, i,
de l’altra, preservar els en-
torns de més valor patrimo-
nial, a més de garantir el

dret dels ciutadans al man-
teniment de la qualitat de
vida del seu entorn. El pla va
ser aprovat per tots els
grups municipals, a excepció
de CiU, que s’hi va abstenir.

Durant la sessió, la regidora
del Districte, Itziar González
(PSC), va informar sobre els
resultats del procés partici-
patiu en el Pla d’Actuació del
Districte (PAD). Segons va
exposar, s’hi van comptabi-
litzar un total de 5.333 apor-
tacions, les quals feien
referència bàsicament a ha-

bitatge, espai públic, man-
teniment i apartaments
turístics. Per barris, la Barce-
loneta va ser el que més
aportacions va fer (1.233),
seguit del Raval (964), Sant
Pere, Santa Caterina i la Ri-
bera (510) i Gòtic (323). Les
conclusions es van presentar
als veïns en quatre reunions
informatives de retorn fetes
durant el mes de febrer. 
L’oposició es va mostrar divi-
dida en la seva valoració del
procés. CiU va posar en dub-
te si les intervencions dels
veïns han modificat el con-
tingut previ del PAD. El PP
va reclamar un ple per deba-
tre l’assumpte “i tenir con-
clusions clares”. ERC, en
canvi, va valorar positiva-
ment el procés, encara que
va assenyalar que les reu-
nions podien haver estar
més extenses. Itziar Gonzá-
lez els va contestar que en el
retorn del PAD es va fer un
gran esforç de síntesi. 

Un moment del Ple de l’1 d’abril.

La regidora va
informar sobre 
el procés de
participació del
PAD

El Ple de Ciutat Vella ha aprovat inicialment

el pla especial que regularà l’expansió dels

comerços dedicats a la venda de souvenirs

Ciutat Vella posa fre a l’expansió
dels comerços de “souvenirs”

El vell edifici de l’escullera. (Foto: Arxiu Club de Natació
Barcelona)

El Club de Natació
Barcelona (III)
Consolidat com un dels principals clubs esportius de la
ciutat, el Club Natació Barcelona afrontava la dècada dels
anys vuitanta del segle passat, amb el remodelatge del
vell edifici de l’escullera, la construcció d’una pista polies-
portiva i un nou edifici que acollia els vestidors de les do-
nes, com també diverses pistes d’esquaix i un frontó.   
Dins del procés de millora de les instal·lacions, el 18 de
setembre de 1997, l’assemblea de socis va aprovar un
conjunt d’obres per modernitzar-lo, entre les quals sobre-
sortien el pàdel, la nova coberta del “globus”, les noves sa-
les polivalents, la renovació de l’equipament del gimnàs,
la reforma de la piscina salada, el nou vestíbul  i el condi-
cionament de la zona de platja.
Al tombant del segle XXI, el 2001, es va emprendre la se-
gona part de millores amb la construcció d'un nou edifici
de 3.600 m2, que acull la piscina nova de l’escullera, una
moderna instal·lació de dimensions olímpiques que in-
clou una plataforma mòbil de 25 x 7,50 m, que permet
graduar-ne la profunditat, a més de dues passarel·les mò-
bils que permeten separar-la en tres zones independents,
per compaginar diferents activitats aquàtiques alhora i
que fou seu dels Campionats del Món de Natació i Water-
polo celebrats a Barcelona l’any 2003. Del nou edifici,
també cal esmentar-ne una piscina d’ús exclusiu de na-
dons i un gimnàs de 700 m2.
Finalment, el Club Natació Barcelona arribava l’any 2007
al seu centenari sense decaure en el compliment dels seus
compromisos amb la ciutat i l’esport.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 443 22 65

J. M. ContelÀLB UM HI S TÒR IC
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N O T Í C I E Sf
Quinze anys dels Tallers Oberts 
Els Tallers Oberts de Ciutat Vella tornen els caps de
setmana del 17 i 18 i del 24 i 25 de maig. Ja són quin-
ze els anys que els artistes i artesans del districte
obren les portes dels seus estudis i tallers per mos-
trar al públic com és el procés de creació. En aquesta
ocasió es poden visitar 55 tallers. Per a més informa-
ció, consulteu el web www.tallersoberts.org. 

“Menja’t el món al Raval” 
Menja’t el món al Raval és un llibre editat pel Con-
sorci de Normalització Lingüística (CNL) que inclou
190 receptes de cuina de fins a 50 països, els matei-
xos d’on procedeixen molts alumnes d’alguns dels 40
cursos de català que el CNL fa al Raval, que són els
qui han donat la recepta. Els 300 llibres editats s’han
regalat entre els autors de les receptes i ciutadans
anònims que van passar per la parada que el Consor-
ci va muntar a la rambla del Raval durant la Diada de
Sant Jordi.

Festival de Flamenco torna el 20 de maig
Sota el lema de “Carama”, entre el 20 i el 25 de maig
torna al Centre de Cultura Contemporània de Barce-
lona (CCCB) el Festival de Flamenco de Ciutat Vella.
Terremoto, el Torta, el Pele i Montse Cortés hi posa-
ran les seves veus. La Faraona, Hiniesta Cortés, Rafa-
ela Carrasco i Carmen Cortés, el taloneig. El certa-
men inclourà per primera vegada la celebració del
Festival Audiovisual Flamenco, P’Alucine. 

Acabada la reforma del carrer d’en Roca 
La remodelació del carrer d’en Roca ja s’ha acabat.
L’actuació s’ha basat en tres línies d’actuació: s’ha
canviat el paviment i la il·luminació dels dos accessos
al carrer, el del carrer Cardenal Casañas i el de Porta-
ferrissa; s’han convertit algunes finestres que esta-
ven tapiades en suport expositiu que explica la histò-
ria del carrer i dignifica la façana; i s’ha potenciat la
intensitat de la llum.

David Sabaté

El  primer tr imestre del
2008 van començar les

obres del nou edifici que ocu-
parà el solar de Reina Amàlia,
31-33, a la plaça de Folch i
Torres. El projecte hi preveu,
en primer lloc, la construcció
de 98 habitatges de lloguer
per a gent gran, amb una su-
perfície d’entre 40 i 45 me-
tres quadrats útils, amb dife-
rents espais comunitaris i
amb suport tant pel que fa a
l’atenció directa (personal del
centre) com indirecta (teleas-
sistència). L’edifici inclourà
també 31 habitatges de pro-
tecció oficial de dos i tres dor-
mitoris, i una superfície d’en-
tre 59 i 85 metres quadrats.
D’altra banda, els pisos s’es-
tan construint d’acord amb
els criteris de sostenibilitat i
estalvi de consum d’aigua i
energia que aplica el Patronat
Municipal de l’Habitatge de

Barcelona (PMHB) en totes
les seves promocions (ascen-
sors de baix consum, aixetes
amb reguladors de cabal i
energia solar, entre altres as-
pectes). El bloc comptarà
amb establiments públics a la
planta baixa i 85 places d’a-
parcament soterrat; a més, la
creació d’un passatge de via-

nants que comunicarà els ca-
rrers de Reina Amàlia i de les
Carretes significarà també la
millora de l’entorn. L’edifici,
amb una superfície construï-
da de 16.562 m2, disposa
també de dos locals a la plan-
ta baixa i d’un altell destinats
a equipaments públics, com
ara un nou local per al casal
de gent gran Doctor Trueta,

amb més espai i accessibilitat;
o un casal de barri amb activi-
tats durant tot l’any. Paral·le-
lament, es duen a terme les
habituals actuacions informa-
tives sobre les obres, a les
quals s’afegeix ara la col·loca-
ció de plafons amb informa-
ció detallada del projecte,
tant en el solar com en els
centres cívics del districte. A
més, la comissió de segui-
ment de l’obra –formada per
representants veïnals i de les
entitats de la zona, la regido-
ra del Districte, Itziar Gonzá-
lez, Foment de Ciutat Vella i
el Patronat Municipal de l’Ha-
bitatge– fa reunions periòdi-
ques, com la del passat 17
d’abril. La comissió “té com a
finalitat mantenir informats
els veïns de l’evolució de les
obres en una de gran impacte
com és aquesta” segons la re-
gidora. És previst que les
obres s’acabin el gener del
2010. Per a l’accés als habitat-
ges caldrà estar inscrit en el
Registre de Sol·licitants d’Ha-
bitatges amb Protecció Ofi-
cial de Barcelona. 

Reina Amàlia tindrà equipaments
per al barri i pisos protegits 

Campanya de civisme per als responsable d’animals
P.F.

El Districte de Ciutat Vella
posa en marxa aquest mes

una campanya de civisme per
sensibilitzar els propietaris de
gossos pel que fa al bon ús dels
espais públics. La campanya es
desenvolupa al Pou de la Fi-
guera, on hi ha un àrea per a
gossos, i a diferents places i
carrers de la Barceloneta. 
El Pou de la Figuera és un es-
pai públic amb molts usos i un
n’és l’adreçat als gossos, els
quals hi acudeixen en gran

quantitat. Els informadors
municipals es dirigeixen en
aquest cas als seus propietaris i
als veïns de la zona. 
A la Barceloneta es reparteixen
els fullets informatius entre els
propietaris dels gossos, les bo-
tigues d’animals, els veterina-
ris i altres comerços de l’entorn
del mercat que estiguin inte-
ressats a donar informació als
seus clients. 
A més de díptics informatius,
durant la campanya per la ti-
nença responsable d’animals

es reparteixen uns necessers
que contenen el fullet i bosses
per recollir els excrements dels
gossos. 
Amb aquesta acció, que ja es
va fer l’any passat amb molt
bons resultats als jardins de
Sant Pau del Camp i a la plaça
de Folch i Torres, el Districte
pretén afavorir la compatibili-
tat dels usos dels diferents
espais públics i mantenir en
bon estat els espais comuns,
tot per millorar la convivèn-
cia del barri.

La campanya es dirigirà directament als propietaris de gossos.

El futur edifici inclourà 98 habitatges de

lloguer per a gent gran, 31 pisos protegits i

equipaments de barri 

A més dels habitatges, s’hi crearà un passatge de vianants.

És previst que les
obres s’acabin 
el gener del 2010
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F a 25 anys que el Laurentino Asensio va
obrir el seu taller de reparació de calçat al

passatge 1800, el qual que connecta el carrer del
Carme amb la plaça Gardunya. El Laurentino va
néixer a Zamora i el seu ofici havia estat la fa-
bricació de calçat. Encara guarda al taller les pri-
meres sabates que va fer quan era adolescent.
Amb 20 anys va venir a Barcelona, on va treba-
llar durant divuit anys en una impremta abans
d’obrir el seu taller de reparació de calçat. Fa tot
tipus de reparacions i és especialista a folrar sa-

bates. Segons el Laurentino, hi ha molta gent
que repara el calçat, perquè es tracta d’un article
car. Encara que es troben sabates a preu baix, la
gent s’adona que surten cares, perquè no tri-
guen a fer-se malbé. El Laurentino ha guanyat
una gran reputació al barri gràcies a la seva ex-
periència i coneixement de l’ofici. Però constata
com cada vegada costa més trobar gent que s’hi
vulgui dedicar.
Reparació de calçat  L. Asensio
Ptge. 1800; botiga 33 / Tel.: 630 77 29 40

E L  T A U L E L L

Experiència en l’allargament de la vida del calçat

Cada vegada hi ha menys locals de reparació del calçat.

Joan Anton Font

E N T I T A T S

Joan Àngel Frigola

L a Barceloneta va ser un
dels barris més casti-

gats pels bombardejos que
va patir la ciutat durant la
Guerra Civil, fet degut en
par t  a  la  proximitat  del
port. Seixanta anys abans
que les imatges del bombar-
deig d’un mercat a l’antiga
Iugoslàvia fessin la volta al
món, el mercat de la Barce-
loneta ja va patir una situa-
ció similar el setembre de
1938. Carolina Aroca va ser
una de les persones que va
resultar greument ferida en
aquell bombardeig i va ha-
ver d’estar molts mesos in-
gressada a l’hospital Clínic,
fins que familiars i amigues
se la van endur, encara feri-
da, hores abans que les tro-
pes franquistes entressin a
la ciutat. Ella mateixa en va
donar testimoni en un acte
que va tenir lloc el passat
dia 14 d’abril a l’auditori del
Museu d’Història de Catalu-
nya, durant un acte que va
organitzar La Fraternitat-
Barceloneta, Associació Cul-
tural.

Aquesta entitat recupera el
nom d’una antiga cooperati-
va obrera creada l’any 1879,
la qual, després de diversos
trasllats, va tenir la seva seu

a l’edifici on avui dia hi ha la
biblioteca del barri. Un dels
objectius d’aquesta nova en-
titat és retre homenatge a
les víctimes innocents dels
bombardejos que el barri va
patir entre el març de 1937
i el gener de 1939. Per això
han endegat una campanya
per construir un monument
que volen costejar mitjan-

çant una subscripció popu-
lar i que s’instal·laria a la
plaça del Poeta Boscà, pro-
pera al mercat i en el subsòl
de la qual hi ha un refugi
antiaeri inacabat.
L’associació també treballa
en dos projectes més de re-
cuperació de la  memòria
històrica: una enciclopèdia
sobre el barri i la recopilació
de la història oral del barri a
través d’històries de vida
mitjançant la gravació d’en-
trevistes.

Més informació:
La Fraternitat-Barceloneta
Associació cultural
Biblioteca Barceloneta-La
Fraternitat
C. Comte Santa Clara, 8-10
Llibreria La Garba.
C. Maquinista, 19

Un dels objectius
és construir un
monument amb
subscripció popular

Veïns i veïnes de

la Barceloneta han

recuperat el nom

de La Fraternitat per

homenatjar les

víctimes dels

bombardejos de

la Guerra Civil

L’acte del dia 14 d’abril va comptar amb el testimoni de víctimes
dels bombardejos.

Homenatge a les víctimes
dels bombardejos de la guerra

S E R V E I  P Ú B L I C

Redacció

L’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de
Vida ha engegat una campanya per retirar gratuïta-
ment les plaques amb simbologia franquista dels habi-
tatges oficials construïts durant la dictadura. 
La iniciativa forma part d’una campanya general per a
la retirada dels símbols franquistes a Barcelona,
d’acord amb la Llei de la memòria històrica aprovada el
desembre del 2007. L’Ajuntament procedirà a retirar
els símbols que hi hagi als edificis de titularitat muni-
cipal i als espais públics (carrers, places, parcs i jar-
dins). I alhora oferirà als propietaris la retirada gratuï-
ta d’aquests símbols dels seus immobles, sempre a
petició dels veïns. 
L’inventari dels símbols franquistes de Barcelona, fet
per la historiadora de la Universitat de Barcelona Pilar
Mateo el 2005, s’ha actualitzat enguany i posa de ma-
nifest que a la ciutat queden pocs símbols franquistes.
La major part són plaques d’habitatges públics del rè-
gim, amb el jou i les fletxes o amb altres referències al
franquisme. Actualment, a la ciutat hi ha registrades
4.361 plaques d’aquest tipus.
Entre maig i juliol, l’Institut del Paisatge Urbà enviarà
una carta a les 4.361 comunitats de propietaris que te-
nen plaques franquistes per informar-los de la campa-
nya. Juntament amb la carta, rebran una sol·licitud de
retirada gratuïta de les plaques que la comunitat haurà
de retornar signada i per correu a l’Institut del Paisatge
Urbà. Podran fer-ho fins al 31 de desembre del 2008.
La retirada de les plaques s’iniciarà el gener del 2009.

Més informació: 
T. 93 256 25 25
www.bcn.cat/paisatgeurba
paisatgeurba@bcn.cat

Retirada gratuïta de 
plaques franquistes
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P O L I E S P O R T I U

Pere S.Paredes

El Centre Esportiu Municipal Parc
de la Ciutadella, a Ciutat Vella,

serà una de les noves instal·lacions
que, durant aquest mandat, l’Ajunta-
ment construirà a la ciutat.
Amb una inversió de 176 milions
d’euros, un 158% més respecte al
mandat anterior, el Pla d’Equipa-
ments Esportius 2008-2011 impul-
sarà la construcció de deu nous cen-
tres esportius i s’ampliaran o es
reformaran 37 instal·lacions més.
L’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, i
el delegat d’Esports, Pere Alcober,
van presentar aquest ambiciós pro-
grama que pretén facilitar l’accés a la
pràctica esportiva a tota la ciutada-
nia. Tant l’alcalde com el delegat d’Es-
ports van insistir que aquestes actua-
cions es portaran a terme aplicant el
model de col·laboració actual que

aplega l’Ajuntament, els clubs i el sec-
tor privat. Els nous centres esportius
que es construiran aquest mandat, a
més a més del de Ciutat Vella, són el
de Putget (Sarrià-Sant Gervasi); Can
Toda (Gràcia); Horta (Horta-Guinar-
dó); Piscina Sant Jordi (Eixample);
Via Favència i Cotxeres Borbó (Nou
Barris); la Mar Bella (Sant Martí); Sa-
grera (Sant Andreu), i Energia (Sants-
Montjuïc).
La majoria d’aquests nous centres es
començaran a construir aquest 2008
o l’any vinent i l’objectiu final d’a-
quest programa és assegurar que
qualsevol ciutadà tingui un centre es-

portiu a menys de deu minuts a peu.
Durant aquests quatre anys també es
duran a terme les reformes o amplia-
cions de 37 instal·lacions esportives,
les quals permetran adequar els ser-
veis oferts per les instal·lacions a les
demandes dels usuaris.
També s’impulsarà la modernització
dels camps de futbol, amb la previ-

sió de dotar de gespa artificial un
total de setze instal·lacions i
d’aquesta manera, 32 dels 42 camps
de futbol municipals ja disposaran
de gespa artificial. Dels 176 milions
d’euros, 87,5 milions es destinaran
a les noves construccions o substi-
tucions (reformes integrals); 79,5
milions a les intervencions de refor-
ma i manteniment, i 8,9 milions a
la dotació de gespa artificial a setze
camps de futbol.

L’Ajuntament invertirà

176 milions d’euros en el

Pla d’Equipaments

Esportius 2008-2011

amb l’objectiu d’apropar

la pràctica esportiva a les

persones

L’objectiu: tothom ha 
de tenir un centre
esportiu a menys de 10
minuts a peu

La ciutat tindrà 10 nous centres esportius públics en quatre anys.

Ciutat Vella tindrà un nou centre
esportiu aquest mandat

per MANEL

M U LT I M È D I A

TELEVISIÓ

Barcelona Televisió
“Hola Barcelona”
De dilluns a divendres, de 12.30 a 15.30 h
Dissabte i diumenge, de 14 a 15.30 h
Canal 39 UHF i Canal 26 TDT

RÀDIO

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

COM Ràdio – 91.0 FM
Travessera de les Corts, 139
Tel. 93 508 06 00

PUBLICACIONS

Nova Ciutat Vella
Revista editada per la Univ. 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

Barcelona Visió

Barcelona Visió és una aposta pel vídeo a
Internet de l'Ajuntament de Barcelona.
El portal inclou vídeos que permeten
conèixer una mica més aspectes desco-
neguts de Barcelona. A més, ofereix una
base de dades de recursos audiovisuals
que es poden baixar de manera gratuïta i
permet enviar els vídeos sobre la ciutat. 
www.bvisio.com

Web d'Educació 

En aquest web, s’hi pot trobar tota la
informació sobre el procés de matricula-
ció per al curs 2008-2009, com també
tota l'acció educativa municipal. El web
inclou un apartat de notícies d'actualitat
i una agenda d'actes, així com informa-
ció sobre els centres educatius, beques i
ajuts, recursos pedagògics i subvencions,
entre d’altres. 
www.bcn.cat/educacio

w
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L’associació té la seu al Raval, per
què?
En el Raval viven la mayoría de pa-
quistaníes de toda Cataluña, y mu-
chos de los que no viven trabajan allí.
Y hay dos mezquitas, donde se va a re-
zar. Todos los ingredientes de comida
paquistaní y la carne halal se pueden
encontrar en el Raval.
Què opina dels qui denominen el
barri com “Rawalstan”?
Es una palabra errónea que demues-
tra falta de respeto y falta de conoci-
miento.
Des de quan existeix l’associació?
Exactamente hace tres años, pero an-
tes llevé a cabo un trabajo muy inten-
sivo durante un año de preparación.
Fue una iniciativa particular mía.
Què la va portar a fer-ho?
Me sentí obligada a ayudar a mis pro-
pios paisanos y ayudar a los que lo ne-
cesitaban. Y no sólo a mujeres. Es una
asociación para todos, aunque las que

mandan son mujeres. Que una mujer
esté bien informada permitirá que
también los maridos, hermanos e hi-
jos estén bien informados. Creo que
una mujer, sea de la nacionalidad que
sea, es más responsable y más sensi-
ble. No quiero discutir quien es más
fuerte. Cada persona es un mundo y
cada persona hace su trabajo. El hom-
bre hace cosas que la mujer no puede
hacer, pero la mujer también hace co-
sas que el hombre no puede. Cada uno
tiene sus ventajas y también sus crite-
rios.
I quantes persones la integren en
l’actualitat?
Pues unas 300 mujeres inscritas, a de-
más de cientos de amigos y familiares
más, cifra que seguramente se acerca a
los 500.
Ara impulsen una nova platafor-
ma per promoure una visió tole-
rant de l’Islam oi?
Exacto, es una plataforma para la
igualdad de musulmanes y musulma-
nas. Creo que el Islam es a menudo
una religión mal entendida por la si-
tuación política en el mundo. Ahora
queremos organizar en el Raval unas
conferencias a escala internacional en

torno al Islam y las mujeres, para co-
nocer experiencias y buenas prácticas
de diversos lugares de Europa y del
resto del mundo. Y también invitare-
mos a las autoridades de Barcelona y
Cataluña, para que nos escuchen. La
idea es celebrar estas jornadas antes
del verano.

I per què és important que s’es-
colti la seva veu?
Porque tenemos que explicar que el
Islam transmite un mensaje de igual-
dad. Nosotros, los paquistaníes, pro-
cedemos del Indostán. Antiguamente
allí todos éramos hindús, divididos en
muchas castas, desde la más baja has-
ta la alta. Era una sociedad muy divi-
dida. Hace muchos siglos vinieron
unos comerciantes árabes y nos con-
vertimos al Islam. El mensaje que tra-
ía esta religión era el de la igualdad:
no importa la casta o el color de la
piel, todos somos iguales. Esta reli-

gión dice que nadie es superior o infe-
rior sea cual sea su sangre, su color o
su nivel económico.
Quins canvis ha notat de la seva
vida a Karachi i a Barcelona?
Aquí hay libertad, puedo decir abier-
tamente lo que pienso... aquí nadie
viene a tirarme piedras por lo que
digo o hago. Nadie va a encarcelarme
por mis ideas porque hay libertad de
expresión. Vivo mi vida. En Paquis-
tán hay mucha presión de todo tipo,
tanto política como social, familiar y
religiosa.
I professionalment, què ha signi-
ficat per a vostè aquest canvi?
Aquí podría trabajar como profesora
de Química, porque cuando terminé y
defendí mi tesis doctoral en la Univer-
sidad tuve la oportunidad de vincular-
me a ella. Pero preferí ayudar en el ne-
gocio familiar de mi marido. Yo
siempre tengo una visión muy positi-
va sobre las cosas: hay que trabajar en
cualquier cosa, aunque yo haya sido
profesora universitaria en mi país no
pasa nada porque ahora trabaje en
otra cosa. La química está presente en
todo el mundo, ¡hay que saber encon-
trar la buena química!

E N T R E V I S T A Huma Jamshed, presidenta de l'Associació de Dones Pakistaneses de Catalunya

L’Associació de Dones Pakistaneses va ser una iniciativa personal de Huma Jamshed.

A Karachi era professora universitària de Química

i ara treballa per a la millora de les condicions de

vida dels pakistanesos. Fa set anys que viu a

Barcelona i a casa seva es parla, a més de l’urdú i

el punjabi, el castellà i el català

“Hay que saber encontrar
la buena química!”

“Queremos explicar que
el Islam transmite un
mensaje de igualdad”

Daniel 
Venteo


