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EDITORIAL
Barceloneta, en positiu
Per a molts, entre les quals ens incloem, la Barceloneta és possiblement el barri més singular d’una de 
les ciutats més singulars del món.  Per això pensem que és doblement injust que en els últims temps 
sigui sovint notícia per motius negatius. 

No tancarem els ulls i negar evidències. Hi ha problemes i cal resoldre’ls, entre tots i especialment a 
qui li correspon. Però no hi ha dubte que en aquest barri també hi ha de positiu, tant en el seu passat 
com en el present i també en el futur. Aquesta modesta publicació vol fer això: donar a conèixer el 
nostre passat, un interessant llegat històric moltes vegades desconegut; informar d’aspectes singu-
lars que confereixen aquesta tan marcada personalitat del barri; i també mostrar projectes de futur, 
innovadors, que sorgeixen aquí mateix, al nostre costat. 

El que ens agrada dir: comunicar “Barceloneta en positiu”. 

Perquè l’autèntica Barceloneta té un ahir singular, un interessant avui i un apassionant demà. I 
d’aquest passat singular que a vegades no coneixem prou, d’aquest present positiu i d’aquest futur 
esperançador, volem fer-nos ressó i mostrar-lo a poc a poc en Essència Barceloneta. Per a posar un 
gra de sorra que, entre altres objectius, aporti optimisme i orgull a la gent del barri.

Orgull de ser de la Barceloneta. Insistim: possiblement el barri més singular d’una de les ciutats més 
singulars del món  

Para muchos, entre los cuales nos incluimos, la Barceloneta es posiblemen-
te el barrio más singular de una de las ciudades más singulares del mundo. 
Por eso pensamos que es doblemente injusto que en los últimos tiempos 
sea a menudo noticia por motivos negativos. No cerraremos los ojos y negar 
evidencias. Hay problemas y hay que resolverlos, entre todos y especialmen-
te quién le corresponde. Pero no hay duda que en este barrio también hay 
muchos aspectos a destacar positivamente, tanto en su pasado como en 
el presente y también en el futuro. Esta modesta publicación quiere hacer 
esto: dar a conocer nuestro pasado, un interesante legado histórico muchas 
veces desconocido; informar de aspectos singulares que confieren esta tan 
marcada personalidad del barrio; y también mostrar proyectos de futuro, in-
novadores, que surgen aquí mismo, a nuestro lado. Lo que nos gusta decir: 
comunicar “Barceloneta en positivo”. Porque la auténtica Barceloneta tiene 
un ayer singular, un interesante hoy y un apasionante mañana. Y de este 
pasado singular que a veces no conocemos bastante, de este presente po-
sitivo y de este futuro esperanzador, queremos hacernos eco y mostrarlo 
regularmente en Esencia Barceloneta. Para poner un grano de arena que, en-
tre otros objetivos, aporte optimismo y orgullo a la gente del barrio. Orgullo 
de ser de la Barceloneta. Insistimos: posiblemente el barrio más singular de 
una de las ciudades más singulares del mundo. Tu barrio  

For many, including ourselves, Barceloneta is a unique neighbourhood in one 
of the most extraordinary cities in the world. We, therefore, think it is especially 
unfair that lately Barceloneta has been in the headlines for the wrong reasons.
We will not turn a blind eye to the evidence; there are problems, and they need 
to be addressed by all of us working together and especially by those directly 
involved. However, there is no doubt that in this barrio there are many positive 
and outstanding aspects to point out from both the past and the present and 
still to come. This is what this publication seeks to do.  It wants to make known 
our past, a very interesting cultural and historical legacy, emphasize the  unique 
qualities  which give us our distinct identity, and also to show new and innovative 
projects that emerge right here, from among us. What we would like to say is 
¨See the positive Barceloneta¨ because Barceloneta´s authenticity has a very 
impressive past, a riveting present and an exciting future. We wish to echo such 
past as well as the positives of the present and the hopeful future, and to dis-
seminate it regularly in Esencia Barceloneta. There is work for us all to do here 
and our objective is to provide local residents with the grounds for optimism and 
pride; pride to be from Barceloneta. We insist, Barceloneta, situated in one of the 
world’s most beautiful cities, is unique, and it is your barrio  
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TERRASSA O MENJADOR?. 

DE TAPES O PAELLA?. 

UN VI O UNA CERVESA  
MOLT FREDA?. 

Què difícil és triar.  
Què fàcil és encertar.

HISTÓRIA
Primer barri
fora muralles
 
L’any 1749, el Capità General Marqués de la Mina, decidirà la cons-
trucció d’un nou barri, als afores de les muralles de Barcelona, sobre 
una petita península que s’havia creat fins a l’illa de Maians (illot de 
sorra situat a poca distància), a conseqüència dels sediments que 
deixaren el riu Besòs i el Rec Comtal i que el Port Vell va fer de paret. 
En aquesta zona, s’havien instal·lat una sèrie de barraques i magat-
zems de pescadors sense cap control ni ordre.

El Marqués de la Mina demanarà la col·laboració de l’enginyer en 
cap Juan Martín Cermeño, que va crear un projecte nou, que no 
sols va resoldre la desorganització de les barraques, sinó que tam-
bé va resoldre a la falta d’habitatges de la ciutat, l’ampliació del 
port i un control militar a la població assentada. No oblidem que la 
Barceloneta sempre a estat sota la jurisdicció militar i no serà fins 
al 1872 que passarà a mans de l’Ajuntament, una vegada derruïda 
la Ciutadella.

El nou barri va ser construït amb estil Barroc, amb carrers rectilinis, 
perpendiculars i paral·lels al mar. Tot mesurat igual amb amplada. 
El primer que es va fer va ser enderrocar les barraques existents, 
i anivellar el terreny que hi havia fora muralla. Administradors de 
rendes com Domingo Fernández del Monte i Domingo Álvarez de 
Secada, donen exemple deixant demolir els seus magatzems de vi 
on venien per compte de la Real Hisenda  

CAN GANASSA
Plaça de la Barceloneta 6 - 08003 Barcelona 
@canganassa - 93 252 84 49

MARISMA
Plaça del Poeta Boscà 1 - 08003 Barcelona
@marismanass - 93 142 20 11

AL GANASSA O  
AL MARISMA?
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Descubre la amplía gama de modelos disponibles y nuestras
condiciones y precios especiales.

Visita nuestras o	cinas en
C/Numància, 39 de Barcelona

Descubre más en:
www.quadisrentacar.es
902 102 205

Elige la opción que más te convenga:
Renting �exible por meses o Alquiler por Días

ALQUILER DE TURISMOS
Y FURGONETAS

HISTÒRIA
3 de febrer de 1753
 Qualsevol ciutat o barri no pot dir la data exacta del seu naixement. La Barceloneta sí.

 

Al 3 de febrer de 1753 Domingo Fernández del Monte, administra-
dor de rendes posa la pedra fundacional en una de les tres primeres 
cases que es van construir. L’administrador va construir la casa com 
a model de totes les altres. Les cases inicials eren unifamiliars de 
planta baixa i primer pis, amb una teulada. Aquesta alçada serà a 
conseqüència de què els canons de la Ciutadella apuntaven al mar 
i si disparaven podien endur-se les cases si eren més altes. Totes 

eren igual, construïdes amb maó, de deu bares en quart de mesura i 
set d’alçada com explicaven les escriptures. En orientació nord-sud 
a resguard del vent de llevant i permetent que totes les finestres do-
nessin a l’exterior i la ventilació de les cases anés de façana a faça-
na. Les façanes eren rematades amb un frontal triangular i a sobre 
de cada finestra hi havia d’haver unes volutes decoratives, un balcó 
de ferro i si la casa era a l’inici del carrer portarà la senyalització del 
número de l’illa i la quadra. El color de les façanes també estava 
especificat a les escriptures perquè tot tingués una homogeneïtat.

Molts dels afectats dels enderrocs de les barraques sol·liciten el 
permís per l’edificació de cases. La construcció a la Barceloneta 
significa la privatització d’uns terrenys públics que passaran a mans 
privades. Els solars que es demanaven es concedien en lliure alou 
i estaven exemptes de contribucions del cadastre i de lluïsme, dret 
que es pagava per un domini directe de les terres al senyor feudal. 
També tenien la concessió de condició perpètua. Amb el permís 
concedit, ja es podia construir la casa que sempre serà supervisada 
per les ordres fetes per l’enginyer en cap. Trenta mesos més tard de 
la primera pedra, ja hi havia construït vuit carrers. En pocs anys la 
demanda de noves edificacions serà tot un èxit 

Textos: Taller d’història de la Barceloneta 
tallerhistoriabarceloneta@gmail.com
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COMERÇ
Talleu-lo, oloreu-lo, tasteu-lo i deixeu que els 
sentits facin la resta.

“Cada pa és una peça única, artesana i gairebé artística, plena 
de textures, colors i formes. M’agrada el pa. No hi ha aroma més 
subtil que el d’un pa que surt del forn. L’aroma que embolcalla les 
fleques d’un perfum nocturn de serenitat.

M’agrada el pa, el pa que feia el meu avi, el que em desperta 
records d’humanitat, saviesa i treball. El pa que venia la meva àvia.

El pa que més tard pastaria el meu pare i vendria la meva mare... 
I ara, anys després, envoltats pel mar i instal·lats a la Barceloneta, 
barri mariner i característic, la pastadora continua pastant, el forn 
de llenya gira cada dia, la farina ocupa tots els racons de la nostra 
fleca i les mans donen forma amb il·lusió al que esdevindrà un pa.

Senzillament, pa.”

Anna Bellsolà

Quarta generació de forners. Arrelada al barri des que fa quinze 
anys va obrir l’obrador insígnia a la Barceloneta i aquest any ha 
inaugurat una cafeteria on podreu gaudir d’un bon cafè acompanyat 
d’un dels seus fantàstics productes.

Baluard Barceloneta:
Baluard, 38. 08003 Barcelona · 
Tel. 93 221 12 08 

Baluard Poblenou:
Marià Aguiló, 51

Baluard Pau Claris:
Pau Claris,. 188

Baluard Provença:
Provença, 279 - Hotel Praktik 
Bakery

Baluard Muntaner:
Muntaner, 363

Baluard Valencia:
Valencia, 246

Clubs Gourmet El Corte Inglés: 
Plaça Catalunya, Diagonal, 
Cornellà.

No hi ha dos 
pans iguals
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BARCELONETALENT
Doctor Robert Güerri
Cap de secció del Servei de Malalties Infeccioses de l’Hospital del Mar, investigador del Grup de recerca en 
Patologia infecciosa i antimicrobians de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM).
Llicenciat en Medicina per la Universitat de Barcelona i especialista en Medicina Interna des de l’any 2009. 
Màster en Aplicació i control de la terapèutica antimicrobiana hospitalària de la UAB i és doctor en Medicina 
summa cum laude per la mateixa universitat. Investigador Associat a la Universitat de Califòrnia a Davis.

Una dilatada i reeixida carrera 
i sempre des de l’Hospital del 
Mar. Parteix de la història del 
nostre barri i un referent sani-
tari?

Sens dubte. Jo porto 18 anys 
vinculat a l’Hospital del Mar. 
Des del punt de vista mèdic, 
he nascut i he crescut aquí. He 
viscut l’evolució de l’Hospital. 
És un hospital on la qualitat 
assistencial és extraordinària. 
El grup humà que hi treballa 
està focalitzat en l’atenció al 
pacient. He treballat a altres 
hospitals, a Espanya i fora d’Es-
panya, i la manera de funcionar 
d’aquí és única. Jo em sento 
molt orgullós de formar part 
d’aquest equip.

Un altre valor dife-
rencial de l’Hospital 
és el PRBB (Parc de 
Recerca Biomèdi-
ca de Barcelona). 
A això no li donem 
prou valor, però hi 
ha molt pocs hospi-
tals que de manera 
tant clara tinguin 
un centre hospita-
lari de primer nivell 

i al costat un centre de recerca 
de primer nivell. El PRBB és un 
complex on coincideixen dife-
rents institucions que es dedi-
quen bàsicament a la recerca 
pura. El mateix Hospital del 
Mar té un institut d’investiga-
cions mèdiques al PRBB que és 
l’IMIM. Això fa que la interacció 
sigui absoluta. Moltes de les 
qüestions que vius des del punt 
de vista clínic, a peu de llit amb 
el pacient, pots buscar-li el cos-
tat mateix una resposta, fent 
recerca sobre aquesta qüestió. 
És una xarxa molt viva on sor-
geixen contínuament projectes, 
idees, però sobretot, respostes 
i solucions.

Parlem de la seva feina. De les 
seves investigacions al camp 
del VIH.

L’Hospital del Mar ha estat 
històricament i és centre de 
referència en el tractament 
del VIH. Des d’un punt de vista 
clínic, en la consulta, adminis-
trant els tractaments. Però no 
només això, aquesta convivèn-
cia clínica i investigació es-
mentada ens ha portat a bus-
car respostes i desenvolupar 
diferents línies de recerca per 
intentar millorar la qualitat de 
vida d’aquests pacients.

De moment, no podem com-
petir en igualtat de condicions 
amb altres centres que tenen 
molts més recursos. No tenim, 
per exemple, la capacitat i la 
infraestructura per desenvolu-
par la vacuna del VIH, però sí 
treballar per descobrir la raó 
per la qual aquestes persones 
envelleixen de manera precoç 
o desenvolupen determinades 
malalties més ràpidament. 
Com es pot aturar això sí és una 
cosa en la que podem treballar, 
i de fet, són les línies de recer-
ca bàsiques que estem desen-
volupant. Som molt potents en 
estudiar les comorbilitats, que 
són les altres malalties que 
apareixen com a conseqüència 
de viure molts anys amb el VIH. 
En això és en el que ens estem 
dedicant aquests darrers anys.

VIH (sida) i ara COVID. Vostè 
ha dit que “hem d’assumir que 
la COVID no s’acabarà”.

És que la COVID no s’acaba. 
Entre el març i el juny de 2020 
vam viure amb la il·lusió que 
vam passar la primera onada, 
aconseguíem la vacuna, i això 
desapareixia. Però és evident 
que no ha estat així i no serà 
així. És una nova infecció que 

ha vingut per hi quedar-se, que 
ens anirà colpejant de forma 
més o menys periòdica. A més, 
no sabem si serà estacional o 
durant tot l’any.

És evident que la COVID pas-
sarà a ser un virus més amb 
què haurem de conviure com 
convivim amb la grip o altres 
milers de virus. El que passa 
és que aquest virus ha fet i se-
gueix fent molt de mal. Hem 
d’estar alerta. I, com sempre, 
això implica més investigació.

Tenim la imatge del pacient 
amb la COVID amb el seu llit de 
l’UCI al Passeig Marítim.

El que és interessant d’això és 
que no és una anècdota. Això 
forma part d’un projecte dels 
companys de l’UCI que es diu 
“humanitzar l’UCI”. La foto va 
fer la volta al món, però això 
es fa aquí assíduament. Un 
pacient que està ingressat a la 
UCI durant 3 mesos, estirat en 
un llit, totalment dependent, 
sense pràcticament poder 
moure’s, gairebé sense visites, 
sense poder veure el sol,… treu-
re’l a veure la platja, a respirar el 
mar i sentir l’entorn, l’anima tre-
mendament. Els pacients que 
ho han experimentat ho noten i 
agraeixen.

Present al Comitè Científic As-
sessor de la COVID-19 de la 
Generalitat. Aprovem les Ad-
ministracions en la gestió de la 
pandèmia?

No totes les Administracions 
han actuat igual. La situació 
sobretot al principi era tan in-
esperada per a tots -metges 
també- que ens va agafar des-
previnguts. No es pot respon-
sabilitzar a ningú. De vegades, 
l’Administració pot pecar de 
lenta, però és que la seva na-
turalesa la fa lenta. Penso que 

“Molt pocs hospitals al 
món tenen un centre 
hospitalari de primer 
nivell i al costat un centre 
de recerca de primer nivell 
(PRBB-Parc de Recerca 
Biomèdica de Barcelona)”.
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SOM
BARCELONETA

DES DE 1955
ON ESTEM?
C/GINEBRA, 13 – T. 93 268 32 65
C/GINEBRA, 9 – T. 93 319 91 64

SEGUEIX-NOS! @BARJAICA

el major encert que van tenir 
va ser deixar el tema en mans 
dels sanitaris. Potser de vega-
des ens sentíem una mica sols 
però això precisament ens va 
permetre alhora organitzar-nos 
a la nostra manera i donar mi-
llor resposta, almenys al nostre 
entorn.

I a la ciutadania? Al primer 
confinament ens vam portar 
relativament bé, però cada 
nova onada sembla que ens 
costa més.

No es pot demanar gaire cosa 
més. La primera onada, la més 
dura, es va fer el que calia fer i 
ho vam fer tots. Després, potser 
es podria haver millorat a l’hora 
de transmetre la importància 
d’algunes mesures. No n’hi ha 
prou amb dir “cal fer això o està 
prohibit això altre”, sinó que cal 
intentar explicar-ho millor. Però 
en general, considero que la 
ciutadania ho hem portat amb 
moltíssima dignitat.

La natura, el laboratori… Sa-
brem mai amb certesa l’origen 
de la COVID?

Totes les proves indiquen que 
això és un salt evolutiu natural. 
Hi ha teories de la conspiració 
però hi ha experts en genètica 
que afirmen que aquest tipus 
de mutacions es donen. Totes 
les proves que tenim indiquen 
que és un salt evolutiu que per 
probabilitats pot passar i passa 
constantment a la natura.

Estudiant a les nostres univer-
sitats i desenvolupant la seva 
feina als nostres hospitals. 
Però no havíem quedat que els 
nostres investigadors havien 
d’emigrar?

Jo sóc metge i el tipus de recer-
ca que faig és una investigació 
mèdica. Els companys biòlegs, 
biotecnòlegs o bioquímics, 
sí pateixen una situació molt 
complicada. Fer investigació 
aquí és una carrera d’obsta-
cles, sense pressupost i en 
condicions lamentables. És 
evident que han de marxar, i 
marxar moltes vegades per no 
tornar-hi.

Però a nivell de formació no 
tenim res a envejar a ningú. La 
nostra és una formació extraor-
dinària. El problema és allò que 
ve després de la formació: el 
món laboral.

Temps de noves amenaces 
on s’incrementen pressupos-
tos. Amb Putin incrementem 
el pressupost militar. Amb la 
Covid s’incrementa prou el sa-
nitari?

No. El sistema sanitari està 
infradotat, a tots els nivells. 
És clar que el sistema sanitari 
pot ser un pou sense fons en el 
sentit que per molts diners que 
es destinin, mai no s’arribaria 
a la perfecció. Però estem en 
un punt d’inflexió, i amb tot el 
que ha passat caldria repensar 
el sistema sanitari. Què volem? 

Com ho volem? Cal repensar 
l’atenció mèdica. Jo, per exem-
ple, crec en la telemedicina, 
però en unes condicions. Tele-
medicina no és una mera truca-
da telefònica al pacient.

Cal redefinir molt bé com hau-
ria de ser el futur sanitari en 
general. Això no només impli-
ca diners; ha d’haver-hi un pla 
al darrere. Però sobretot, per 
prendre decisions cal comptar 
amb qui està a peu de llit, el 
que està en el dia a dia. Si les 
decisions vénen de fora o de 
dalt sovint la idea, sense ser 
dolenta, no té aplicabilitat real 
i fracassa. I això passa moltes 
vegades.

Més residents que mai. Creix 
la vocació entre els joves?

Per dedicar-se al món sanitari 
calen dosis altes de vocació de 
servei. La COVID ha demostrat 
que els metges podem ser útils 
i això atreu vocacions entre els 
joves. Però tot això s’hauria de 
saber canalitzar i que no xoqui 
amb una paret burocràtica, de 
manca d’oportunitats i de con-
dicions poc favorables, o con-
vertirem aquestes vocacions 
en frustracions.

Per acabar, Doctor, animeu-nos 
amb una notícia esperançadora.

Estem vivint moments, sani-
tàriament parlant, difícils, però 
el que era la pandèmia tal com 
va arribar als seus inicis ja ho 

hem passat. Hem de mirar el 
demà pensant que no serà 
exactament com era abans ja 
que hi ha un virus entre nosal-
tres que ens obliga a canviar 
coses. Però hem d’afrontar el 
futur amb optimisme. Això es 
queda, però viurem amb això, 
recuperant els nostres projec-
tes, il·lusions i continuant amb 
les nostres vides  

“Som molt 
potents a 
estudiar les 
comorbilitats, 
que són 
les altres 
malalties que 
apareixen 
com a 
conseqüència 
de viure molts 
anys amb el 
VIH”.



Essència Barceloneta en positiu10

Inicialment el waterpolo es 
jugava al mar. Els seus practi-
cants eren aficionats a la nata-
ció i gent relacionada amb la 
mar: pescadors, mariners i ha-
bituals del port. En 1911 va arri-
bar a la ciutat l’equip del Club 
de Niça, l’entrenador del qual, 
Paul Vasseur es va quedar una 
llarga temporada a Barcelona 
per a ensenyar part dels seus 
coneixements als jugadors lo-
cals. Vasseur és considerat el 
primer entrenador.  En 1912 es 
disputa el primer Campionat 
d’Espanya de waterpolo, pro-
clamant-se campió  l’equip del 
C.N. Barcelona, amb els juga-
dors: Marcel, Fabregat, Grani-
cher, Rabé, Knotech, Cadrada 
i Aysa.

Els primers campionats d’Es-
panya els disputaven exclusiva-
ment equips catalans. En 1914 
ja es va incorporar a la lliga un 
club no català: el CN Athlétic 
de Bilbao. A partir d’aquí, el wa-
terpolo es va començar a es-
tendre per altres zones, sorgint 
nous equips i organitzant-se 
tornejos. Però 
a Espan-
ya el 

waterpolo neix i creix a la nos-
tra platja de la Barceloneta. La 
primera selecció nacional va 
debutar en els Jocs d’Anvers 
(1920). Per a això va ser ne-
cessari fundar la Federació Es-
panyola de Natació Amateur. 
L’entrenador tant de l’equip de 
natació com de waterpolo era 
el suec Berglund. 

Preparant la cita olímpica, 
els jugadors van coin-

cidir amb la selec-
ció americana i 

van veure per 
primera vega-
da nadar en 
estil crawl. 
Primera sor-
presa!. El tor-

neig els va aparellar amb l’ex-
perimentada selecció anglesa. 
Malgrat rebre una comprensi-
ble pallissa, el joc dels angle-
sos els va deixar fascinats Això 
va motivar la necessitat de 
crear un equip competitiu ca-
paç de competir contra la resta 
de països. Això impulsaria la 
construcció de la piscina del 
C.N. Barcelona en 1922, i pos-
teriorment la piscina de Mont-
juich en 1929. Aquestes pisci-
nes van ser claus per al progrés 
del waterpolo, organitzant 
nous esdeveniments i partits, 
no sols a nivell nacional sinó 
també amb equips internacio-
nals. No obstant això en 1928, 
malgrat que durant aquesta 
època es va intentar impulsar 
el waterpolo, el Comitè Olímpic 
Espanyol va decidir no enviar a 
l’equip nacional per manca de 
pressupost, per la qual cosa va 
ser el C.N. Barcelona el que va 
finançar el viatge de l’equip es-
panyol a la cita olímpica   

ESPORT
Barceloneta, bressol del waterpolo
La platja de la Barceloneta ha estat testimoni d’alguns fets realment històrics. Entre altres, el naixement del 
waterpolo a nivel nacional. El primer partit de waterpolo jugat a Espanya va ser el 12 de juliol de 1908, sota 
l’arbitratge de Bernat Picornell. Es va celebrar a la mar, enfront dels actuals clubs de natació del barri.

En 1912 es 
disputa el primer 
Campionat 
d’Espanya.
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LA TEVA JOIERIA, DES DE SEMPRE
Tercera generació de joiers,  
Cánovas és la joieria del barri.

• Taller propi de joieria i rellotgeria.
• Servei de compra d’or.
• Venda online: www.joyeriacanovas.com
• Plateria i regals. 
• Primeres marques en rellotgeria.

Maquinista, 16. 08003 Barcelona
www.joyeriacanovas.com
T: 932 21 75 13

ESPORT
1 barri, 3 clubs

Club Natació Barcelona (CNB)

Bernat Picornell, al costat d’un grup de 16 
amics, van ser els encarregats de fundar el 
10 de novembre de 1907 el club pioner: el 
Club Natació Barcelona (CNB). Gràcies als 
esforços d’aquests homes van començar a 
organitzar-se tornejos i campionats de wa-
terpolo i l’interès per aquest nou esport va 
anar incrementant-se progressivament en-
tre aficionats i practicants  

Club Natació Atlètic

Creat el 1913 per un grup d’amics , l’Atlè-
tic ràpidament va destacar per la seva ac-
tivitat. El 1915 crea el seu primer equip de 
waterpolo, al 1918 impulsa el primer Cam-
pionat de Catalunya de Natació a l’escar del 
port i és cofundador de la Federació Espan-
yola de Natació Amateur i posteriorment de 
la Federació Catalana. Estem als anys vint i 
se celebra la primera Travessa del Port. En-
tre els millor nadadors del país destacarà 
Ramón Artigas, del CN Atlètic, anomenat “el 
amo” de la natació espanyola  

Club Natació Barceloneta

Ja el 1929 un grup de treballadors de la 
Maquinista Terrestre y Marítima funda el 
Barceloneta Amateur Club. Amb il·lusió i 
voluntat construeixen la seva primera seu 
social. Una caseta de fusta a la platja. El 
Barceloneta es converteix en un club amb 
socis del barri i motivats nois que arribaran 
a convertir-se en referents de la natació i el 
waterpolo. Com Vicenç Olmos Ayza, guan-
yador entre d’altres de 4 travesses al Port  

 

Seiko  
AGENT
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BEACH, 
MEDITERRANEAN 
FOOD AND DRINK 
TO ENJOY IN 
THE BEST COMPANY

SALVAJE BARCELONA ONE 
Platja de Sant Sebastià (plaza del mar s/n, chiringuito de playa)
08003, Barcelona

SALVAJE BARCELONA TWO
Platja de Sant Miquel (a 100 metros de plaza del mar s/n) chiringuito de playa
08003, Barcelona
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Estic format com a antropòleg 
social; em dedico professional-
ment a l’antropologia professional 
adaptada a la restauració. I aques-
ta aportació, l’he conceptualitzat 
com Gastropología. Faig essen-
cialment, consultoria i recerca an-
tropològica aplicada a la gastro-
nomia i crec fermament que el bar 
és un ecosistema protector. 

On estigui una barra de bar que 
es tregui el divan?

Una barra de bar és molt més 
que un divan. En la barra existeix 
la possibilitat material de con-
nectar amb l’altre de forma horit-
zontal. És a dir, de trobar-te d’una 
manera franca i oberta amb la 
realitat i la mirada de la persona 
que tens al teu costat. No parlo 
només del cambrer, sinó, sobre-
tot de la resta de parroquians. 

De Cornellà de naixement, de la 
Barceloneta d’adopció.

Si senyor. Vaig arribar en el 2010 
a la Barceloneta i en el 2012 vaig 
muntar Bodega La Peninsular al 

carrer Mar, en el 31. Em consi-
dero un més del barri, tinc quan-
titat de col·legues per aquests 
carrers.

Per la teva trajectòria d’obertu-
res d’establiments i altres pro-
jectes, cada vegada més empre-
sari però menys taverner?

És cert que dirigeixo La Penin-
sular i altres locals com La Lli-
bertària en el Raval, sí, i tinc una 
trajectòria d’obertura de bars im-
portant a la ciutat. Però “menys 
taverner” mai!. En el meu cas, 
jo soc un empresari accidental 
i soc un taverner de convicció. I 
sí, podria dir-se que soc una sort 
d’investigador, un científic social 
que gaudeix en el seu camp. 
Intento crear conceptes que do-
nen respostes el més generals 
possibles i que proporcionen 
indicadors que ens ajudin a sa-
ber de què estem parlant. Però 
sobretot soc un taverner de 
convicció i de professió. Són 25 
anys muntant bars i restaurants, 
molts d’ells a Barcelona.

Partícep de l’Estratègia i Pla 
d’Acció per a la Restauració a 
Barcelona 2020-2024. Com es 
promou la restauració a la nos-
tra ciutat?

Quan em van cridar per a par-
ticipar en el disseny d’aquest 
document, em vaig sentir molt 
afalagat. Es tracta d’una propos-
ta municipal que aborda temes 
estratègics del 2021 al 2024 en 
el sector. Un pla que persegueix 
desenvolupar una restauració de 
qualitat. Un dels pilars bàsics del 
Pla és la sostenibilitat. Aquí és 
on potser jo puc aportar, des de 
la meva experiència professio-
nal, proposant com a president 
de la Associació Barcelona Res-
taurants Sostenibles.

Barcelona Restaurants Sostenibles? 

És una associació amb origen 
i seu a Barcelona. La nostra la-
bor es basa en la formació, la 
conscienciació i la recerca per-
què qualsevol restaurant, sense 
complexos, emprengui el camí 
cap a la sostenibilitat des de la 
gestió. 

Coneixeries al teu amor en un bar…

Home clar!. Però més enllà que 
la conegués o no en el bar, la re-
lació amb els meus amics i amb 
aquest amor pel qual tu em pre-
guntes, s’ha consolidat amb els 
bars com a escenari de fons. En 
això soc “un vella escola”. De fet 

penso que els bars són alguna 
cosa així com l’última constant 
en temps canviants. És a dir, es 
resisteixen a la postmodernitat i 
a l’era virtual; hi ha alguna cosa 
en ells de dissidència, de trans-
gressió  

“Sobretot, taverner”.

Sergio Gil, Cornellà 1976. His-
toriador, antropòleg, professor, 
tècnic assessor i conferenciant 
en diferents universitats, em-
presari i consultor gastronòmic. 
President de la Fundació Res-
taurants Sostenibles. Partícep 
d’Estratègia i Pla d’Acció per a la 
Restauració a Barcelona 2020-
2024. CEO de Gastropología - 
Restauració Sostenible.

En resum, un taverner empre-
nedor i tremendament inquiet 
que porta més de 25 anys obrint 
bars  

Aquesta nova estratègia 2021-2024 proposa els objectius se-
güents per acompanyar el sector i fer front a aquests reptes i 
oportunitats:

1) Impulsar la reactivació econòmica del sector
2) Fomentar la digitalització
3) Avançar en la professionalització
4) Potenciar la sostenibilitat econòmica, social i ambiental
5) Posicionar Barcelona com a referent gastronòmic
6) Articular mitjans i eines que promoguin el coneixement.

L’estratègia ha comptat amb la col·laboració d’un grup compost 
per agents clau del sector anomenat “grup impulsor” amb el 
qual s’ha codissenyat la visió de la nova estratègia i les seves 
futures actuacions.

Totes aquestes mesures es dissenyaran tenint en consideració 
diversos factors:

-  el context actual: els elements que afecten de forma directa el sec-
tor i el seu desenvolupament, com són la COVID-19, els canvis en 
els hàbits de consum, les noves normatives i la digitalització.

- les preocupacions i opinions d’agents clau del sector.

-  la mesura de govern de restauració (MdGR) 2016 i les accions 
que es van desenvolupar en aquell moment.

-  l’aposta política per reconèixer el sector de la restauració com 
un motor econòmic i social fonamental, que forma part del pa-
trimoni històric i cultural de Barcelona.

La meta és avançar cap a un sector més professionalitzat, digi-
tal i alineat amb els objectius de desenvolupament sostenible,  
a fi de ser més resilient i aportar més valor  

ESTRATÈGIA I PLA D’ACCIÓ PER A LA RESTAURACIÓ A BARCELONA 2021-2024

RESTAURACIÓ
“Els bars són l’última constant en temps canviants”
Sergio és gastropòleg, un antropòleg de bar que defensa el paper terapèutic d’aquests.

https://ajuntament.barcelona.cat/comerc/sites/default/files/arxius/estrategia_accio_restauracio_2021-24.pdf
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Especialistes en serveis 
per a Pimes i autònoms
-Instal·lació / Reparació / Manteniment Hardware
-Anti-virus i seguretat informàtica
-Backup online i recuperació de dades
-Instal·lació i manteniment de software ERP
-Serveis al núvol / Cloud Computing
- Asesoría LOPD - Legalitat informàtica
-Màrqueting, SEO i Visibilitat Digital
-Control de presencia - fitxatge online
-Instal·lació i manteniment de centraletes

https://www.imuntech.com 
(+34) 649 47 56 83
Pare Fita, 6. 08202 Sabadell (Barcelona)

Per a la recerca 
en càncer de mama

marxa 
nòrdica
Parc de 
La Serralada 
de Marina

INSCRIPCIONS:
www.inscribirme.com/marina-walktrail

Di
um

en
ge 9 octubre
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El Vaso de Oro cumpleix 60 anys. Aquell projecte que van posar en 
marxa amb total’il.lusió del mon Gabriel Fort i la seva dona Gloria, 
cumpleix 60 anys amb molt, molt bona salut. 

El secret potser és saber conservar aquella personalitat que li ha fet 
únic. El bar que va somiar Gabriel i Gloria, l’han sapigut mantenir i 
millorar el seu fill Gabriel i ara el seu net també Gabriel. 

És aquesta cervesa inimitable, són les tapes, és l’ambient que és 
respira, els cambres de tota la vida... És tot. És El Vaso de Oro  

Balboa, 6 - 08003 Barcelona 
Tel. 93 319 30 98

www.vasodeoro.com

RESTAURACIÓ
“Marchando
3 flautas y 2 filos”



Essència Barceloneta en positiu16

PESCA
L’únic barri de pescadors
La Confraria de Pescadors de la Barcelona és 
l’únic reducte del sector primari actiu encara a 
la ciutat. Ubicat des de mitjans del segle XVIII al 
Moll del Rellotge, els pescadors hi surten cada 
dia amb les seves barques i tornen amb la pes-
ca, que es ven a la baixa en Llotja.  

Actualment, la Confraria compta amb 23 em-
barcacions i amb uns 240 treballadors. La flota 

es reparteix en 3 modalitats: 12 embarcacions 
de teranyina o encerclament, que pesquen 
de nit el peix blau (seitons, verat, sardines…),  
9 d’arrossegament, que pesquen durant el dia 
el peix blanc i marisc (rap, lluç, gamba, esca-
marlà, sipia....) i 2 embarcacions d’arts menors 
que també pesquen durant el dia, propers a la 
costa (llagostins, llenguados, llobarro, castan-
yola,  sonso,...) 
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Toni, Pau i Xavi Huguet
de La Ferrosa
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Els “Retrats a la Platgeta” d’en Lluís Artús
Imatges amb ànima d’un univers de tradició i autenticitat. És la col·lecció de retrats del fotògraf Lluís Artús. Una feina d’anys i convivèn-
cia estreta amb els pescadors de la Barceloneta 

Francesc, 
del Francesc i Lluis

Cristina Caparrós, 
Armadora del Nus i del L’Òstia

Salva, 
del Maireta IV

Pascual Huguet, 
Pescador jubilat

David Albiol, 
del Maireta IV

José “Tito Labio”, 
del Nuevo Labio
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“La pesca és una activitat econòmica 
totalment sostenible. És la nostra forma 
de vida”

L’ofici de pescador no és sortir i capturar 
el màxim de peix possible. El pescador 
és el primer interessat en implementar 
accions destinades a aconseguir que els 
recursos marins perdurin  i es regenerin.  
Per això, els pescadors de Barcelona 
apliquen tres criteris sostenibles a l’hora 
d’exercir: 

Sostenibilitat econòmica: l’activitat està 
regulada administrativament, i es vetlla 
per un preu just del peix, que permeti 
viure dignament al pescador alhora que 
s’ofereix al consumidor un producte fresc 
de proximitat i assequible. Per això s’han 
establert períodes de veda restrictiva i 
horaris de treball reduïts i una transparèn-
cia total sobre captures, espècies, mida i 
preus.

Sostenibilitat mediambiental: els pesca-
dors són els ulls del mar. A més del peix, 

cada dia recullen quilos i quilos d’escom-
braries que transporten a deixalleries es-
pecífiques del port. 

Sostenibilitat social: l’ofici de pescador 
no és fàcil. El medi marí és un espai hostil 
on el treball en equip i ben organitzat és 
imprescindible perquè funcioni.  És un ofi-
ci molts cops heretat de generacions en 
generacions, tradicional i alhora adaptat 
al món actual, ja que s’ha trobat un aliat 
molt important en les noves tecnologies 
que ajuden a poder oferir cada cop més 
un producte segur tot respectant l’entorn 
mentre es manté la professió.

José Manuel Juárez, 
Patró Major de la Confraria de Pescadors 
de Barcelona 

Segueix-nos a les 
xarxes socials i al web

MÉS DE 50 ANYS TREBALLANT 
PER DEFENSAR I MILLORAR EL BARRI

www.aavvbarceloneta.cat
       aavv barceloneta

       @aavvbarceloneta

       @aavvbarceloneta

       aavv barceloneta

       aavv barceloneta

CONTACTEU PER FER-VOS SOCIS. JUNTS FAREM LA BARCELONETA MÉS GRAN!
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UN ESPAI ÚNIC

GAUDEIX DE LA MILLOR CUINA 
MEDITERRÀNIA DAVANT DEL MAR. 

GAUDEIX DE LA VIDA.  
GAUDEIX DE PALAU DE MAR.

PORT VELL DE BARCELONA
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PORT
La Torre del Rellotge  
celebra el seu 250 aniversari 
La Torre del Rellotge del Port 
de Barcelona, situada a l’actual 
Moll de Pescadors, celebra en-
guany el 250 aniversari amb 
una exposició i una sèrie d’ac-
tes per donar a conèixer la seva 
història als ciutadans. La cele-
bració coincideix amb la refor-
ma del Moll de Pescadors, que 
s’iniciarà enguany amb l’objec-
tiu de garantir el futur desenvo-
lupament de l’activitat pesque-
ra, alhora que s’obriran aquests 
espais als ciutadans. 

El nou far va començar a operar 
el 1772. Era d’estil neoclàssic i 
constava d’una base quadrada, 
una torre piramidal truncada i la 
llanterna situada a la punta de 
l’edifici. En ús fins el 1852 que es 
va substituir la llanterna per un 
rellotge de quatre grans esferes 
que assenyalés l’hora als nave-
gants, als portuaris i als veïns.

Va ser utilitzat pels francesos 
Jean-Baptiste Joseph Delambre 
(matemàtic i astrònom) i Pierre 
Méchain (geògraf i astrònom), 
entre 1792 i 1798, per mesurar 
la longitud de l’arc del meridià, 
de Dunkerque a Barcelona, uns 
resultats que van servir per es-
tablir el sistema mètric decimal. 

Posteriorment, l’enginyer de 
Camins, Canals i Ports, Ilde-
fons Cerdà, el va prendre com 
a referència per a dissenyar les 
avingudes del Paral·lel i la Meri-
diana en el seu Pla de Reforma i 
Eixample de Barcelona de 1859 

“Una de les 
tasques del Port 
és preservar 
el patrimoni 
portuari perquè 
és un patrimoni 
de tots” 
Damià Calvet,  
President del Port de Barcelona.
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Es un centro de sanidad que reúne servicio de fisioterapia y análisis 
clínicos. El objetivo del centro es dar un servicio integral a nuestros 
pacientes, completamente personalizado y adaptado a las necesidades 
individuales con el trabajo de un equipo multidisciplinar sanitario.

• Servicios de fisioterapia i traumatología:
• Musculoesquelética/ Deportiva
• Suelo pélvico
• Geriatría
• Readaptación i rehabilitación de lesiones
• Ejercicio terapéutico
•  Servicio de laboratorio clínico 

- PCR/Antígenos 
- Análisis Clínicos

C/ de l’Atlàntida 57, Barcelona 08001 
931 037 165/ 630 331 437
infobcneta@institutdolor.com
https://institutdolor.com/

FISIOTERAPIA Y ANÁLISIS CLINICOS

SALUD AL BARRIO

10% DE DESCUENTO EN SERVICIOS DE  
FISIOTERAPIA CON EL CÓDIGO “ESSENCIA”
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EDUCACIÓ
La Salle Barceloneta:  
Realitat virtual per a infants hospitalitzats

Alumnes del cicle formatiu de 
grau superior d’animació 3D, 
videojocs i entorns interactius 
de La Salle Barceloneta, dins 
del marc de la Formació en 
Centres Treball (popularment 
conegut com a pràctiques a 
l’empresa), col·laboren en el 
desenvolupament d’una apli-
cació de realitat virtual, per a 
infants hospitalitzats, que aju-
da a reduir l’ansietat que pro-
voquen els moments més durs 
dels tractaments mèdics.

Es tracta d’una estada a l’em-
presa “Nixi for Children” que 
combina l’aprenentatge educa-
tiu amb processos de servei a 
la comunitat.

Egoitz Olivares, ha sigut l’alum-
ne que aquest curs 2022 ha 
col·laborat en aquest projecte 
solidari i de compromís cí-
vic. “He animat un personat-
ge no binari, anomenat Nixi”, 

detalla amb entusiasme. “Un 
avatar capaç de convertir un 
espai fred com una sala d’ope-
racions, en un entorn acollidor i 
amigable” afegeix. “Nixi acom-
panya i explica als infants com 
serà l’espai on se’ls operarà i 
quina maquinària s’utilitzarà 
per aconseguir que no es po-
sin tan nerviosos abans d’una 
intervenció”, explica.

“Aquesta experiència m’ha per-
mès treballar a una empresa 
formada per un equip jove, ben 
comunicat i molt agradable i 
aprendre a realitzar la compo-
sició de posicions naturals del 
cos humà en 3D. Però sens 
dubte el més gratificant ha es-
tat acompanyar als més petits 
en un moment de vulnerabilitat, 
a través de la meva passió: el 
3D”, assegura emocionat 

Sol·licita Informació:
T. 933 195 475 • lasallebarceloneta@lasalle.cat
www.barceloneta.lasalle.cat
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Marina Port Vell Barcelona, 
infraestructura de superiots 
de referència al Mediterrani, 
situada en el cor del barri de 
la Barceloneta, està imple-
mentant un ambiciós Pla Di-
rector de Sostenibilitat amb 
l’objectiu d’apostar per una 
gestió empresarial responsa-
ble amb la ciutat i l’entorn, la 
seva àrea d’influència. 

Aquest full de ruta té com a 
objectiu reduir la petjada de 
carboni i reforçar l’aposta per 
pràctiques cada vegada més 
sostenibles en la seva acti-
vitat, alhora que garanteix el 
seu compromís social i me-
diambiental, generant valor a 
llarg termini. En aquest sentit, 
la marina ha certificat la seva 
responsabilitat ambiental per 

la gestió de residus i de la qua-
litat de l’aigua de la infraes-
tructura i ha implementat el 
sistema EMAS, desenvolupat 
per la Comissió Europea per a 
avaluar, informar i reduir l’im-
pacte ambiental de la marina.

“Sempre hem treballat per a 
garantir les millors pràctiques 
sostenibles en la nostra in-
fraestructura, però ara també 
és essencial invertir en ac-
cions clau que aplanin el camí 
per a futures innovacions més 
sostenibles per a Marina Port 
Vell”, constata Ignacio Erroz, 
director general de Marina 
Port Vell Barcelona.

I és que els pilars de l’estra-
tègia de sostenibilitat de la 
marina es basen a ser una 
companyia responsable amb 
el medi ambient, desenvolu-

par un compromís social amb 
l’entorn i apostar per un model 
de governança sòlid. Tot això, 
des de tres àrees d’influència, 
el Mediterrani, Barcelona i 
l’equip que conforma la mari-
na.

Concretament, Marina Port 
Vell està enfocada a promou-
re accions de conservació i 
conscienciació sobre soste-
nibilitat. A més, des del punt 
de vista de ciutat, la marina 
es compromet a promoure 
un turisme sostenible, apos-
tant pel desenvolupament 
socioeconòmic i les aliances 
amb la comunitat local men-
tre s’impulsen solucions per 
a una mobilitat sostenible. En 
aquest sentit la marina col·la-
bora amb el barri de la Barce-
loneta en diverses activitats i 
treballa amb entitats clau de 

la seva àrea d’influència, sent 
part integral del compromís 
de Barcelona per posicio-
nar-se com a ciutat sosteni-
ble. Alhora, organitza neteges 
de micro plàstics a la platja 
juntament amb els tripulants 
de les embarcacions que atra-
quen en la infraestructura 

“Estem 
compromesos 
a promoure 
accions de 
conservació i 
conscienciació 
sobre 
sostenibilitat.”

MIRANT A LA MAR
Marina Port Vell Barcelona,  
compromesa amb la sostenibilitat 
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Tras más de 30 años de ex-
periencia en el mar, primero 
en el ejército y luego como 
marinero en Marina Port Vell 
Barcelona, Rafael Bustos es 
una de las figuras clave que 
hace posible la excelencia 
en el servicio que ofrece esta 
infraestructura referente para 
las grandes esloras, situada 
en el icónico barrio de La Bar-
celoneta. 

¿Cuándo entraste a trabajar 
en Marina Port Vell Barcelo-
na? 

Eran las navidades de 1994 y 
la marina necesitaba un mari-
nero de guardia nocturno. Así 
empezó mi historia vincula-
da a esta infraestructura que 
ahora es ya mi casa. Yo tenía 
22 años. 

¿Cómo recuerdas tu primera 
experiencia en la marina? 

Entré con mucha ilusión. Yo 
venía del ejército de pasar 
unos años como buzo de la 
armada y para mí fue una 
gran oportunidad. Tengo muy 
buenos recuerdos de cuándo 
empecé y acumulo muchas 
vivencias en mis espaldas, 
tanto buenas como no tan 
buenas. De todo se aprende 
y si pones en la balanza el 
resultado es positivo. Puedo 

decir que trabajo de lo que me 
gusta. 

¿Qué ha supuesto para ti tra-
bajar en una infraestructura 
como Marina Port Vell Bar-
celona?

A nivel personal supone el or-
gullo de ser el contramaestre 
de uno de los puertos refe-
rentes en el Mediterráneo. Me 
siento como si estuviera en 
el Barça y eso me brinda una 
gran satisfacción. He llegado 
donde siempre había soñado 
y estoy en una empresa en la 
que me siento útil y en la que 
somos una familia. Trabaja-
mos en unos estándares de 
calidad del servicio muy altos 
y eso genera una gran motiva-
ción. 

¿Qué crees que aporta la ma-
rina a la ciudad de Barcelona 
y, más concretamente, al ba-
rrio de La Barceloneta? 

Las tripulaciones de los bar-
cos que recalan en la marina 
pasan el invierno aquí y no 
cambian Barcelona por nin-
gún otro destino en el mundo. 
Valoran que Marina Port Vell 
les ofrece estar en el centro de 
una gran ciudad, con ambien-
te a solo unos minutos duran-
te los siete días de la semana. 
Son grandes tripulaciones 

que consumen en las tiendas 
del barrio e incluso alquilan 
pisos en la zona en caso de 
estancias más largas. Al final 
todo esto es una contribución 
económica para la ciudad y el 
barrio.  Sin olvidar la cercanía 
al astillero MB92 que permite 
disponer de recambios y pie-
zas para las embarcaciones 
en 24 horas. 

Tu padre ya trabajó aquí, 
¿verdad? ¿Cómo fue vivir el 
oficio desde pequeño? 

El mar ha formado parte de 
mi vida desde bien pequeño. 
Mi padre entró a trabajar en la 
marina en el año 1992, pero 
mi abuelo ya trabajaba en el 
mar, siendo marino mercante 
y sus hermanos eran militares 
y alférez de navío. En definiti-
va, la labor de marinero es un 
mundo que he vivido de pri-
mera mano. 

¿Cuáles son exactamente tus 
funciones? 

Las funciones que desem-
peño en la marina son la 
coordinación del equipo de 
marinería y de buceo. Desde 
la limpieza de los muelles, el 
papeleo, la coordinación de 
los equipos de trabajo, el ase-
gurar la seguridad y salud de 
los empleados, etc. Una de 
las áreas que destacaría de 
mi trabajo es la del buceo. 
Hablamos de la manutención 
de las instalaciones (grilletes, 
cabos, cadenas, trenes de 
fondeo, etc) para evitar des-
gastes que pueden incurrir en 
riesgos, ya que descuidarlo 
podría provocar que un barco 
se pudiera chocar con el mue-
lle. 

¿Ha cambiado tu trabajo a lo 
largo de los años?

La marina cuando empezó 
estaba diseñada para aco-
ger embarcaciones de 35 o 
40 metros, con 485 amarres 
todos llenos de pequeños 
yates. Además, en aquella 
época vivía mucha gente en 
la marina todo el año y era 
como un pueblo. No obstante, 
la evolución natural del sec-
tor ha propiciado un aumento 
de las esloras y la marina se 
ha adaptado a estas exigen-
cias. Actualmente somos de 
los pocos puertos capaces 
de acoger embarcaciones de 
hasta 190 metros de eslora.  
Este aumento de las esloras 
ha supuesto un cambio en las 
labores de marinería porque 
requiere más conocimiento y 
nuevos requerimientos como, 
por ejemplo, las conexiones 
eléctricas. Antes lo podíamos 
hacer con un enchufe domés-
tico y ahora hablamos de po-
tencias muy elevadas que re-
quieren de personal formado 
específicamente para ello. 

Cuéntanos alguna vivencia 
que para ti haya sido espe-
cial, a lo largo de tu trayecto-
ria profesional en la marina. 

Recuerdo como un gran reto 
las ferias y salones que se 
suceden en la marina. Tuve la 
oportunidad de trabajar en el 
primer Salón Náutico flotante 
que se celebró en Barcelona 
y cada una de sus ediciones 
nos ha aportado grandes vi-
vencias. También destacaría 
el MYBA, que nos ha ense-
ñado que nada es imposible 
y que donde parece que no 
caben más embarcaciones, fi-
nalmente lo conseguimos. To-
dos los eventos me los tomo 
como un gran aprendizaje  

Rafael Bustos
Contramaestre de Marina Port Vell Barcelona

PATROCINAT PER:
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CULTURA
La Barceloneta escriu

LA GARBA

A la Barceloneta hi ha molta inquietud artística; hi ha pintors, arte-
sans, músics, gent que tracta de tirar endavant projectes artístics 
i transformadors que es troben amb els obstacles d’un barri tan 
gentrificat en el qual llogar un local per a tirar-los endavant es con-
verteix en una missió impossible. I també hi ha escriptors. Avui 
parlarem d’elles i d’ells.

L’any passat dues autores, l’escriptora Ana Ayala i la il·lustradora 
Vendela Vrenks van publicar, dins de la convocatòria de projectes 
de la Casa de la Barceloneta 1761, un deliciós conte infantil “La 
iaia velleta i el suquet de peix de la Barceloneta”, amb dos edicions 
ja exhaurides.  

L’Associació Barceloneta Alerta es llança ara al camp de l’edició 
a través del seu nou segell editorial LA GARBA. D’altra banda, es 
manté oberta la convocatòria del Concurs de Narracions Breus, el 
termini de recepció de les quals s’amplia fins a finals del present 
any, que té per objectiu publicar un llibre amb els relats més inte-
ressants que es presentin 

LLIBRERIA LA GARBA C/Maquinista, 19.

FAHRENHEIT 451

Ple estiu, sol caient a plom, i què millor que submergir-nos en lec-
tures marineres amb una sèrie de llibres que formaran part del 
Club de Lectura Marítima que començarem a l’hivern. 

Bé sabem a la Barceloneta que la mar és la principal forma d’inter-
canvi d’idees i cultura entre els pobles, i això és precisament el 
que explora Una mar sense límits, de l’erudit David Abulafia, una 
història general de les interaccions humanes en els oceans. Una 
perspectiva marítima més local la trobem en els fabulosos relats 
Aigua de mar, de Josep Pla, que ofereixen des de novel·la negra a 
textos de viatge o descripció costumista. Un altre clàssic, no tan 
recordat per la mar, és Pío Baroja, de qui recomanem Les inquie-
tuds de Shanti Andía, autèntica novel·la de formació de peripècies 
i aventures marines. Acabem amb Carn de sirena, novel·la negra 
com la brea ambientada en la Costa da Morte, la prosa punxant 
com a raspador de calafatejo del recentment recuperat Montero 
González, autor maleït i brillant on n’hi hagi 

LLIBRERIA FAHRENHEIT 451 C/ Sal, 5.
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COSAS ASOMBROSAS QUE PASAN EN LA BARCELONETA
Flechados hacia la modernidad 

Al final del Passeig Joan de 
Borbón, cerca de donde anti-
guamente había un acuarium 
donde los peces, de tanto dar 
vueltas en cajas de cristal so-
bre un fondo marino de men-
tira, se les habían puesto ojos 
de loco, estaban levantando 
el pavimento. Parece que van 
a poner un local para fabricar 
tangas a medida, que será un 
negocio fabuloso porque ya lo 
decía mi abuelo cada vez que 
se asomaba por la barandilla 
del paseo marítimo: se quedan 
con el dinero y con la tela. 

Pasaba por allí merodeando, 
cuando vi a los operarios que 
dejaban un momento de tritu-
rar los nervios de los vecinos 
con los taladros neumáticos y, 
como los obreros del ramo es-

tán todos sordos, se hablaban 
a gritos. Uno le decía al otro 
que qué era eso que había me-
dio enterrado, que parecía un 
cohete de verbena, que a ver si 
iba a ser explosivo. Como soy 
experto en nada y entendido en 
todo, me personé para ver qué 
clase de artefacto era ese con 
el que habían topado. Todavía 
subía hasta las napias el olor a 
barbacoa fría y en seguida me 
di cuenta de qué era. Llevaba 
ahí 30 años enterrada. 

Creo que me quedé dormido 
durante la retransmisión de la 
inauguración de la Olimpiada 
aquel 25 de julio de 1992 con 
el paseo de las banderas, que 
no se acababa nunca. Des-
de siempre, me han aburrido 
mucho las banderas, solo me 

pone la bande-
ra de la Barce-
loneta porque 
está hecha de 
mar y arena. 
Mi madre me 
llamó para que 
no me perdiera 
el momento en 
que el atleta 
p a r a l í m p i c o 
Antonio Re-
bollo tensó el 
arco y se hizo 
un silencio en 
el Estadi Olím-
pic de Mont-
juic y en millo-
nes hogares 
de docenas de 
países en los 
que se seguía 
el evento. Esa 
flecha no solo 
encendería el 
pebetero de 
la Olimpiada 
sino la de una 
nueva era de 
modernidad y 
progreso con 
el ingreso ese 
año de España 
en la Comuni-
dad Europea y 
una Barcelona 

que de repente se dio cuenta 
de que allá al fondo a la izquier-
da, donde siempre están los 
urinarios, estaba la Barcelone-
ta, tantos años olvidada en la 
“Casa Gran” de la Plaza Sant 
Jaume. 

Rebollo no podía fallar, hubie-
ra sido una cagada olímpica y 
todo el discurso de la Barcelo-
na y la España de la moderni-
dad, la movida y el diseño se 
habrían ido a la mierda. Les 
entró el canguelo y no quisie-
ron arriesgar: la diferencia en-
tre Barcelona y la Barceloneta 
es que a ellos no les gusta lo 
imprevisible. Así que un listillo 
de la organización habló con la 
compañía del gas y le pusieron 
al pebetero un tubo y una lla-
mita encendida casi impercep-

tible, y le dijeron a Rebollo que 
se olvidara de meter la flecha 
dentro, que solo la pasara por 
encima para que al efecto de 
cámara pareciera que encen-
día el fuego. La flecha pasó por 
encima como estaba previsto, 
le dieron a la espita del gas y 
ardió la Olimpiada del 92 con 
la emocionante banda sonora 
de Fredy Mercury y la Caballé, 
tan enamorada de Barcelona 
que pagaba los impuestos en 
Andorra. 

Aquella flecha inútil sin rumbo 
fue a dar a un parterre de Mont-
juic y le cayó encima a uno que 
estaba durmiendo la cogorza 
monumental que llevaba. Era 
el Metralleta, rey del callejón 
del gato de la Barceloneta. La 
cogió, todavía humeante, y se 
la trajo al barrio. Cuando se 
cansó de ese palo requemado 
que olía a chamusquina, lo tiró 
a una de las zanjas que el Ayun-
tamiento había abierto en aquel 
Paseo Nacional al que luego le 
pondrían nombre de rey sin co-
rona. Durante años pensé que 
mi madre nunca me había des-
pertado en la retransmisión de 
la inauguración de la Olimpiada 
del 92 y todo lo había soñado. 
Pero al ver esa flecha enterrada 
en las tripas del barrio, temblé. 
Les dije a los operarios que no 
la tocaran, que era radioactiva, 
un residuo de un experimento 
de la Agencia Espacial Euro-
pea, y que la taparan otra vez. 
Permanecerá ahí para siempre 
porque la Barceloneta está le-
vantada sobre arena, historias 
y secretos 

Antonio González Iturbe, 
es periodista, es profesor 
universitario, es escritor y, por 
si esto fuera poco, es de la 
Barceloneta.
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BELLESA AMB SALUT
Hiperhidrosis o sudoració excesiva

Un 3% de la població sofreix hiperhidrosis o sudo-

ració excessiva. No sols causa incomoditat a nivell 

social, laboral i psicològic, sinó que també pot arri-

bar a ocasionar alteracions en la salut de la pell. 

Què és la hiperhidrosis o sudoració excessiva?

La hiperhidrosis focal (o també anomenada primària) és un 

desordre genètic crònic, normalment hereditari; la hiperhidro-

sis generalitzada (o secundària) pot estar vinculada a unes 

certes malalties com a diabetis, menopausa, o ansietat, entre 

altres, o pot ser causada per uns certs fàrmacs o tractaments.

La focal no té cura però sí que poden tractar-se els símptomes 

millorant així la qualitat de vida. La hiperhidrosis generalitzada 

pot arribar a desaparèixer en tractar la patololgía. Totes dues 

tipologies poden tractar-se.

La hiperhidrosis sol agreujar-se en les temporades de calor. 

I és quan molts dels pacients s’animen a buscar una solució 

ràpida, augmentant el nombre de consultes en les clíniques de 

medicina estètica  
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Com tractar la hiperhidrosis focal?
Dra. Zainela

Existeixen antitraspirants de Sales d’Alumini que redueixen els 
conductes de les glàndules sudorípares, bloquejant la sortida 
de suor. Per a uns certs casos concrets amb una hiperhidrosis 
d’origen reconegut pot ser útil la medicació. Si aquestes op-
cions no solucionen el problema el pacient pot tractar-se tam-
bé amb altres teràpies com:

Ontoforesis: sol utilizar-se en la hiperhidrosis palmar i plantar. 
Es col·loquen les mans o els peus en una tina poc profunda 
amb aigua de l’aixeta. Un dispositiu especial emet un corrent 
elèctric baix a través de l’aigua, bloquejant les glàndules sudo-
rípares amb el temps. Cada tractament dura de 10 a 20 minuts. 
És possible que necessitin diverses sessions.

Teràpia de microones: Es tracta d’un dispositiu d’alta tecnolo-
gía (anomenat MiraDry®) que es col·loca en l’àrea afectada. El 
dispositiu emet energia tèrmica (calor), que destrueix les glàn-
dules sudorípares de manera permanent. La teràpia pot durar 
d’uns 40 minuts a una hora aproximadament. És una tècnica 
lleugerament dolorosa que pot requerir l’administració d’anes-
tèsia local en la zona a tractar.

Toxina Botulínica (Bótox): aconsegueixen interrompre la hi-
peractivitat de les glàndules sudorípares en injectar-se en la 
zona afectada. Pot tractar-se qualsevol de les zones. La sessió 
té una durada d’uns 20-40 minuts i els resultats es mantenen 
aproximadament entre 5 i 9 mesos, segons el metabolisme del 
pacient.

Simpatectomía toràcica endoscòpica: És la cirurgia dels nervis 
que controlen la sudoració. Només indicada quan el tractament 
mèdic hagi fracassat o els resultats no siguin els esperats. No 
requereix hospitalització i és aplicable als casos més greus. 

PATROCINAT PER:

•  Licenciada en Medicina y Cirugía. Post-
grado de Medicina del Envejecimiento, 
Universidad Autónoma de Barcelona 
(UAB). Postgrado en Bases clínicas en 
Medicina y Cirugía Cosmética, Universi-
dad Autónoma de Barcelona (UAB).

•  Fundadora y directora de la Escuela 
Internacional de Medicina Estética y 
Cirugía (EIMEC). Dirección médica de la 
Unidad de Medicina Estética de Sanitas 
Barcelona.

•  Fundadora y directora de Clínica de Me-
dicina Estética EIMEC CLINIC Barcelona.

•  Ponente en diversos congresos de ámbi-
to internacional y docente en cursos de 
Medicina Estética.

•  Miembro numerario de la Sociedad Es-
pañola de Medicina y Cirugía Cosmética 
(SEMCC).

•  Miembro de la Fundación Academia de 
Terapias y Medicinas Complementarias.

•  Participación en proyectos de inves-
tigación, desarrollo biotecnológico y 
ensayos clínicos de nuevas moléculas 
que beneficien la salud de la piel. 

Dra. Zainela Laborde

EIMEC BARCELONA 
Carrer del Dr. Aiguader, 14-16, 08003 Barcelona
EIMEC MADRID - GRUPO-THUBAN 
Av. de Brasilia 3-5, Madrid
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CRÒNIQUES DE L’ÒSTIA
Arriba la Copa Amèrica  
El gran desafiament

Ciutats com Cork (Irlanda), Je-
ddanh (Aràbia Saudi), València 
i Màlaga (Espanya) van quedar 
eliminades de la candidatura 
per a ser seu de l’Amèriques 
Cup. unes per falta de suport 
ciutadà com en el cas de Cork 
, unes altres per falta de capi-
tal, -com el cas de Màlaga, o 
València, aquesta ultima ja va 
tancar amb saldo negatiu en el 
desafiament 2007. Però aquest 
no és el cas de Barcelona, aquí 
sempre acostumem a donar 
positiu.

No hi ha dubte que la “Amèri-
ca’s Cup” és un gran esdeveni-
ment, i que haver triat la “Bar-
celoneta” i el seu port com a 
seu ens omple d’orgull a tots 
els veïns d’aquest barri que 
valorem la projecció interna-
cional amb les conseqüències 

que comporta, “positives” (per 
a bars i restaurants), i negati-
ves (Especulació, massificació 
turística, més delinqüència -si 
cap-, corts als accessos, pri-
vatització de zones publiques 
-port, platges i avingudes-, in-
crement dels preus etc.).

La Barceloneta ha estat seu 
de 3 edicions de la Barcelona 
World Race, i de l’única edició 
de la regata The Race, això 
ens atorga una experiència 
en aquesta mena d’esdeveni-
ments, que posa en relleu la 
nostra voluntat de col·labora-
ció amb organitzadors partici-
pants.

En quant al tema infraestruc-
tures, és possible que el port 
aprofiti per a remodelar algu-
nes zones amb càrrec al pres-

supost de la regata, però en el 
nostre barri tenim molt clar que 
-com en les anteriors edicions-, 
una vegada acabat l’esdeveni-
ment es recollirà tot el material 
i no quedarà cap rastre, com si 
tot hagués estat producte de la 
nostra imaginació.

Ha sonat la paraula “milions”, 
i com els taurons acudeixen a 
la sang, els prohomes de Bar-
celona, Clústers Nàutics, es-
peculadors, associasions de 
tota mena - polítiques, socials, i 
sobretot esportives- sorgeixen 
procedents de les coves en les 
quals hibernen intentant fer un 
pessic al pastís, sense pensar 
-éstà clar- en el seu propi bene-
fici-, podent provocar que -com 
a València- el balanç final resul-
ti negatiu, i en aquest cas tots 
tenim clar a qui li tocarà pagar.

Gràcies Grant Dalton per triar 
la nostra Ciutat sabem que 
posseeixes la força i el coratge 
per a tirar endavant un esdeve-

niment d’aquest nivell, ja l’has 
demostrat en anteriors edi-
cions. Gràcies Guillermo Alta-
dill per ser propulsor d’aquest 
fantàstic projecte per a la teva 
ciutat en el qual t’has lliurat en 
cos i ànima. Gràcies Ada Colau 
per sacrificar les teves ideolo-
gies, ens consta que al principi 
et vas mostrar reticent, però, 
sàpigues que no et falta raó. 
Aquest tipus de competició 
-desafio- és “elitista”, el mes eli-
tista de tots.

Welcome “America’s cup “ sens 
dubte, però al barri de la Barce-
loneta els veïns i residents hau-
rien de ser tinguts en compte 
a l’hora d’instal·lar-se perquè 
Barcelona acull la “Copa”, però 
el nostre barri la ompli de cava i 
ni tan sols està convidat al Ver-
nissage  

Vicens Forner, 
Fotògraf i cronista

Espai destinat al mirador de les regates
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