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EDITORIAL

Toca agrair
Els inicis d’un projecte no solen ser fàcils, però a Essència Barceloneta hem tingut la sort de comptar 
amb la companyia i el suport de més persones de les que havíem imaginat. Ells, vosaltres, tu mateix, 
sou els “culpables” en gran mesura que un projecte originàriament més emotiu que racional sigui 
possible. Per això, ara toca, primer de tot, donar-vos les gràcies.

Als col·laboradors: fotògrafs, escriptors, historiadors... si t’agrada el que llegeixes o el que veus en 
aquestes pàgines, el mèrit és seu.

A les persones que ens han obert les seves portes, ens han concebut una entrevista o ens han infor-
mat o suggerit temes: Valorem moltíssim la seva predisposició i confiança.

Als anunciants: empreses, negocis i entitats, la majoria vinculats al barri, que han cregut convenient 
anunciar-se en l’edició impresa o en la web. Sense ells no hauria vist la llum Essència Barceloneta.

A vosaltres, a tu. Siguis de la Barceloneta de naixement, de pas o d’adopció. Perquè la revista ha estat 
creada per a tu. Perquè rememoris, perquè descobreixis, perquè coneguis, perquè et sorprenguis, 

per a enorgullir-te del teu barri… Perquè et convencis que estem parlant de quel-
com molt singular, molt autèntic: la Barceloneta  

Puedes ver la versión en 
CASTELLANO de la revista

You can see the ENGLISH 
version of the magazine
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DEL GRA A LA TASSA

c/ Maquinista, 15 
8003 Barcelona.  
Tel.: 93 319 59 51

Gaudiràs d’un cafè seleccionat des de l’origen

El torrem diàriament perquè t’arribi sempre fresc

Entre diferents varietats, pots triar la que  
més t’agradi

Portem des de 1956 torrant cafè, quan en  
Salvador Palou va obrir la botiga

La Barceloneta ja des dels seus 
inicis pel 1753 es revela com un 
barri actiu i replet d’anècdotes i 
curiositats. La seva vinculació 
amb el principal focus comer-
cial i d’entrada a la ciutat, el 
Port, condiciona tant la tipolo-
gia de veïns que aquí s’instal·len 
com l’activitat que en ell es des-
envolupa. Una combinació que 
fa que la Barceloneta neixi ja 
com un barri realment diferent. 
La selecció d’anuncis que aquí 
us vam mostrar, ja evidencien 
aquesta singularitat.

Tots necessitaven vendre, llo-
gar, comprar, donar o canviar 
alguna cosa. 

Els primers anys de formació 
del barri, la població que s’ins-
tal·la era gent de molt dispars 
nacionalitats i diversitat d’ofi-
cis. Des de mariners, comer-
ciants o artesans, a militars, i, 
per descomptat, pescadors. Un 
còctel força “divertit”! 

Els comerciants utilitzaven els 
baixos de les cases com a ta-
llers o botigues de tota mena. 
Van proliferar els cafès, les ta-
vernes, les pudes, les pensions 
i una sèrie d’establiments i ser-
veis necessaris per a gent de di-
ferents orígens nouvinguda que 
s’establirien o estaven només 
de pas.

Si pensem que es tracta de per-
sones prèviament desconegu-
des que havien de comunicar 
el que feien, oferien o neces-
sitaven, és fàcil endevinar que 
s’havien de donar a conèixer. O 
el que ara diem publicitar. 

Llimones de Málaga, olives de 
Sevilla o un cérvol!

Entre els anuncis localitzats, 
us seleccionem a continuació 
alguns bastant representatius i 
curiosos.

Per exemple, a la fi del segle 
XVIII la família Stirling (d’origen 
clarament forà) tenia un negoci 
davant la Riba de begudes i ali-

mentació. Utilitzaven la Gaseta 
de Barcelona per a publicar, 
l’11 d’octubre de 1792, la seva 
oferta de llimones de Málaga i 
olives de Sevilla. Tant al menor 
com al major.

Francisco Naranja, veí del ca-
rrer Sevilla, venedor de tota 
mena d’animals, anuncia el 10 
d’octubre de 1794 la venda d’un 
cérvol. Que què va ser del cèrvi-
do? Bona pregunta.

Passa a cobrar, ara o mai. 

Però possiblement el que més 
ens ha cridat l’atenció és el de 
Joan Casanovas, àlies “el Sar-
do”, llogater de mules. El senyor 
Joan anunciava el 16 d’abril de 
1796 a El Diari de Barcelona la 
seva pròxima mort. El Sardo, 
amb una sorprenent sinceritat 
i serenitat que li honra, avisa -i 
agraeix!- als seus creditors o 
deutors que passin a cobrar o 
satisfer els deutes abans de la 
seva pròxima defunció. Sens 
dubte, el Sardo no sols volia 
morir en pau amb Déu. 

Les primeres salsitxes.

En aquesta època, la localitza-
ció del lloc de venda era aproxi-
mat. No tots els carrers tenien 
nom ni els habitatges número. 
Però tots es coneixien o sabien 
on podies trobar al venedor.

El Diari de Barcelona informa el 
3 de febrer del 1824 que havien 

arribat a la Barceloneta quatre 
bolonyesos (naturals de Bolon-
ya) que feien salsitxes i s’ofe-
rien a treballar per a tercers en 
la seva elaboració. Se’ls podia 
trobar a La Posada del Colom, 
situada a la Plaça de la Font. 
Curiosament on actualment 
està el Mercat amb les seves 
corresponents xarcuteries. 

Sangoneres de bona qualitat.

Si parlem de salut, a la casa 
número 5 del carrer San Miguel 
estava la Farmàcia de Josep 
Borrell. El 3 de febrer de 1824 
l’apotecari publica a El Diari de 
Barcelona que disposa de san-
goneres de bona qualitat. Si les 
prescriu el farmacèutic Borrell, 
res a objectar!.

No sols trobem anuncis de 
venda de productes, també no-
tificacions institucionals, com 
la publicada a El Diari de Bar-
celona el 25 de juliol de 1827, 
on s’anunciava la subhasta de 
l’arrendament del servei per a 
portar i vendre neu al barri du-
rant 5 anys. 

Noia per a servir o alletar.

Mereix destacar un tipus 
d’anuncis oferint els serveis de 
dones i noies, fins i tot de poca 
edat, per a diferents menesters, 
principalment per al que es co-
neixia popularment com servir 
o atendre les labors de la casa 
d’una família de millor posició. 
Fins i tot a El Diari de Barcelona 
del 8 d’abril de 1796, una jove 
s’oferia com a nodrissa per a 
alletar “amb la seva llet de dos 
mesos” a un nounat. 

En tots aquests casos, eren 
els homes els que donaven re-
ferències sobre elles, fent de 
vegades de tutors. 

Un bany 6 reals, 10 banys 50 
reals.

El 2 de juny de 1824 es publi-
ca un anunci dels Banys de Ca 
Soler. Un servei d’allò més com-
plet amb multitud d’opcions: 
aigua de mar o comuna, freda 
o temperada… això sí, sempre 
amb roba. Encara que l’espa-
vilat del Sr. Soler ja potenciava 
l’abonament de 10 banys   

ELS DIARIS DEL SEGLE XVIII 

Quan comencen a sorgir els pri-
mers diaris en paper eren set-
manals i es componien d’una o 
màxim dues pàgines. Gran part 
de les notícies se centraven en 
temes socials locals, política, 
cultura i, com hem esmentat, en 
l’activitat portuària.

Capçaleres destacades eren La 
Gaseta de Barcelona, El Correu 
Nacional, El Diari de Barcelona o 
Brusi, El Diluvi, El Diari Català, La 
Vanguardia o El Noticiari Univer-
sal, entre molts altres de curta 
vida o molt específics en temes 
culturals i literaris especialment.

HISTÒRIA
“Es disposa de sangoneres de bona qualitat”
Els primers anuncis del barri

Taller d’Història de la Barceloneta
tallerhistoriabarceloneta@gmail.com
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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

L’Hospital del Mar estudia els 
beneficis de la musicoteràpia 
en pacients ingressats a l’UCI.

Comprovar com la música com 
a teràpia aplicada als pacients 
ingressats a l’UCI ajuda la seva 
evolució. Aquest és l’objectiu 
de l’estudi que acaba de posar 

en marxa el Servei de Medicina 
Intensiva de l’Hospital del Mar 
en col·laboració amb l’Institut 

Hospital del 
Mar d’Investi-
gacions Mèdi-
ques. 

L’UCI de l’Hos-
pital del Mar 
té una llarga 
trajectòria en 
l’aplicació de 
musicoteràpia 
aplicada en els 
seus pacients. 
Una experièn-
cia que es va 
veure inte-
rrompuda per 
la pandèmia 

de la COVID-19, que va obligar a 
aturar bona part dels projectes 
d’humanització d’aquest espai. 
Ara es reprèn, gràcies a la filan-
tropia de la Fundación Manuel 

Lao i la col·laboració de la Fun-
dació Amics de l’Hospital del 
Mar, que han permès recuperar 
la iniciativa amb musicotera-
peutes vinculats a Huella So-
nora Musicoterapia. El projecte 
de recerca ja està en marxa i es 
preveu tenir els primers resul-
tats abans de sis mesos. 

“L’objectiu dels programes d’hu-
manització és que el pacient 
evolucioni més ràpidament en 
el seu procés de recuperació, 
rebi abans l’alta i ho faci amb 
menys seqüeles”, explica el Dr. 
Joan Ramon Masclans, cap del 
Servei de Medicina Intensiva de 
l’Hospital del Mar. 

Aquestes accions també tenen 
un efecte sobre les famílies, re-
duint els seus nivells d’ansietat, 
i també sobre el personal sa-
nitari, molt castigat per la pan-
dèmia. En aquest sentit, Esther 
Lao, Patrona Executiva de la 

Fundación Manuel Lao, asse-
gura que “des de la Fundación 
Manuel Lao ens sentim com-
promesos amb la humanització 
de l’atenció de la salut de les 
persones, especialment en un 
moment tan crític com la seva 
estada a l’UCI”. 

La musicoteràpia es basa en 
aplicar un programa musical 
adaptat a cada pacient de for-
ma individual per donar respos-
ta a la seva situació, evolució i 
capacitat de resposta. La seva 
finalitat és ajudar la seva evo-
lució, reduir els nivells d’estrès 
i facilitar la seva interacció amb 
el seu entorn  

SALUT
La música com a teràpia 

Eliseo Vicente Albiol, “Lise” (1965)

Aprenent de l´Avi Tonet.

Natural de la Barceloneta, net de l´Avi 
Tonet, que li va ensenyar a apedaçar 
les xarxes de la barca de la família, la 
Maireta II, quan va complir els 16 anys. 
Així es va guanyar “les primeres pesse-
tes per a les meves despeses” mentre 
aprenia amb el millor mestre els se-
crets de l’ofici. Després van arribar tam-
bé les xarxes de la Virgen del Amparo II, 
de la família Caparrós. Fins que el 1990 
mor l´Avi Tonet i Lise assumeix el treba-
ll amb l’ajuda d’un ajudant també de la 
família d’en Tomás.

El Treball de xarxaire és un art. 

Des d’apedaçar una xarxa trencada a 
armar-les i fins i tot a dissenyar-les des 
de zero. “Som com un sastre que po-
gués reparar amb lupa les fibres d’un 
vestit si s’esquincés”, compara Eliseo, 
i com un modista o patronista que pro-
jecta les arts a la mesura de cada bar-
ca, condicionada per la seva potència, 
el tipus de pesca o fins i tot per les pre-
ferències de cada patró. 

El de xarxaire, també denominat a ve-
gades armador, és un treball totalment 
artesanal. Un art d’aproximadament 90 
metres de longitud triguen 2 persones 
unes 3 setmanes a confeccionar-lo, uti-
litzant només agulla i navalla.

Un xarxaire de pesca d’arrosse-
gament, com Lise, no és de pes-
ca de la llum i viceversa. Cada 
modalitat requereix una espe-
cialització. El xarxaire és consi-
derat com el mariner de terra de 
la barca, cobrant “a la part” (re-
partiment variable condicionat a 
la venda en la subhasta) com la 
resta de la tripulació. Cada barca 
acostuma a tenir de 5 a 10 arts, 
que cal mantenir en òptim estat. 

Els temps canvien.

Han passat molts anys d’aque-
lles imatges amb dones amb 
barret per a protegir-se del sol 
apedaçant xarxes a la Platgeta. 
“Tradicionalment, elles apedaça-
ven i cosien i eren els homes 
els que les armaven. Igualment, 
elles usaven tisores i els homes 
navalles per a realitzar la ma-
teixa funció”. Curiós costum que 
ens apunta Eliseo.

Però la professió està “en perill d’extin-
ció. As anys 80 i 90 la flota era de més 
de 40 vaixells només d’arrossegament 
i per a ells treballaven 7 o 8 xarxaires. 
Avui som 2”. Eren uns altres temps al 
Moll del Rellotge i en la majoria de con-
fraries de pesca. Fa temps que la figura 
de l’aprenent no existeix i ens trobem 
en un sector al qual li ho estan posant 
massa difícil.

“Érem com una gran família. Els dissab-
tes els pescadors aprofitaven per a fer 
les seves tasques de terra (netejar mo-
tor, pintar, etc) i nosaltres ens deixàvem 
treball a propòsit com a excusa per a 
baixar al moll perquè sabíem que el 
matí acabava amb un esmorzar i hores 
de sobretaula i conya”. Ens rememora 
Lise amb una certa nostàlgia  

“SOM COM UN SASTRE QUE POGUÉS REPA-
RAR AMB LUPA LES FIBRES D’UN VESTIT SI 
S’ESQUINCÉS”

Parts de la xarxa.

La xarxa d’arrossegament és una xarxa en for-
ma d’embut que rastreja el fons marí remolcada 
per una embarcació. Les dues ales de la xarxa 
estan unides al vaixell per dos cables metàl·lics; 
cada ala compta, generalment, amb una “porta” 
metàl·lica que manté la boca de la xarxa oberta. 
La part superior de la boca de la xarxa compta 
amb flotadors, mentre que la part inferior està 
dotada de pesos, de manera que es llisqui en-
ganxada al fons. Les grandàries de malla de 
cada part de la xarxa estan regulades. 

•  Uves o tissores: les parts que separen el suro 
del plom.

•  Rellingues: el suro és la trena superior de l’art i 
el plom la rellinga inferior. Abans se’ls posaven 
plom i suros perquè s’assentessin i suressin. 
Ara s’usen flotadors de plàstic i cadenes. 

•  Banda: xarxa que va des d’on acaben les ves 
fins a la boca del suro.

•  Teulada o cel: el sostre de la xarxa que va des 
de la boca del suro fins a la perpendicular de 
la boca del plom. És la part de l’art on només 
hi ha xarxa per dalt perquè els peixos no fugin 
cap amunt   

Patró amb especificacions tècniques per a la 
fabricació d’un art. Indicant: longitud de cada 
part de l’art, dimensions i gruix de malla, nombre 
de passades, materials, tipus de trena i de tall.

PESCA
Més de 40 anys de xarxaire
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Barcelona, novament protagonista esportiva a nivell mundial.

Barcelona serà la seu amfitriona de la 37a America’s Cup que se 
celebrarà al setembre i octubre de 2024, convertint-se en la prime-
ra seu del món a albergar tant uns Jocs Olímpics (els celebrats el 
1992) com una Copa Amèrica.

La America’s Cup és, després dels Jocs olímpics d’estiu i els mun-
dials de futbol, l’esdeveniment esportiu més seguit a nivell mundial. 
L’anomenada Fórmula 1 de la mar és pur espectacle. Un especta-
cle que combina emoció amb innovació técnològica. Els iots de 
la classe AC75 són monocascos de 75 peus (23 metres) d’eslora 
amb innovacions com els foils muntats sota el casc, el nou disseny 
de l’aparell de la vela o, entre altres, els nous sistemes hidràulics i 
l’absència de quilla.

En aquesta edició no hi haurà Defensar Selection Sèries, ja que 
l’equip Team New Zealand ha estat el triat pel club defensor, el Real 
Esquadró de Iots de Nova Zelanda, per a competir.

Aquests desafiaments hauran d’enfrontar-se a les Challenger Se-
lection Sèries per la Copa Prada, i el guanyador disputarà la Copa 
Amèrica al defensor, el Real Esquadró de Iots de Nova Zelanda, a 
l´America’s Cup match final.

•  El 30 agost: roda de premsa per presentar els equips reptadors.

•  Del 31 d´agost a l’11 d’octubre: els 4 equips que competiran entre 
ells i només passa un a la final.

•  Del 12 al 27 d’octubre: final entre el defensor i el challenger.

• De l’1 al 13 d’octubre: competició de joves i dones.

Després de definir-se els espais al Port de Barcelona on s’establi-
rien els equips de la Copa Amèrica 2024 de Vela, els cinc teams han 
confirmat l’elecció de les seves bases. Uns centres d’operacions 
que estaran distribuïts, majoritàriament, a la zona del Port Vell, la 
qual cosa permetrà un seguiment pròxim per part del públic en ge-
neral  

EQUIPS DESAFIADORS O CHALLENGERS:

EQUIP DEFENSOR:

PROGRAMA AMERICA’S CUP 2024 LOCALITZACIÓ INSTAL·LACIONS I BASES DELS EQUIPS:

2. ALINGHI RED BULL RACING (SWITZERLAND)

3. INEOS BRITANNIA (UK) 

4. NYYC AMERICAN MAGIC (USA)

5. LUNA ROSSA PRADA PIRELLI TEAM (ITALY)

1. EMIRATES TEAM NEW ZELAND               

PORT
America’s Cup 2024

1

5

4

2

3

RACIN
G A

REA

6

7

1  Emirates Team New Zeland. MOLL BCN
2  Alinghi Red Bull Racing (Switzerland). CINESA
3  Ineos Britannia (UK). IMAX
4  NYYC American Magic (USA). MB92
5  Luna Rossa Prada Pirelli Team (Italy). Bcn Nautic Center
6  Village & Media. M Bosch Alsina, Naus Sant Beltran
7  Women & young event. Port Olímpic
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De bravas, de calamares a la romana, de ensaladilla, 
los buñuelos de bacalao, de frituras de pescado, de 

boquerones, de anchoas o la tapa que elijas. 
Si eres de tapas, prueba las del Piñol  

y luego me cuentas.

c/ Andrea Doria, 28. 08003 Barcelona. Tel. 930 219 853

GRAN SURTIDO DE TAPAS Y FRITURAS DE PESCADO

TA

BERNA

B
ARCELONET

ADE LA 

BARCELONETALENT
Lázaro Rivademar
De la Barceloneta a Dubai, passant per mig món
Marit, pare, fill, germà i amic dels seus amics. Ciutadà del món. Alt executiu liderant projectes empresarials 
en diversos països. Viatger incansable que intenta gaudir de cada etapa del viatge vivint amb passió cada 
moment. Passió, Preparació i Esforç és la seva recepta per aconseguir qualsevol objectiu. Retirat del dia a 
dia, actualment col·labora amb diverses empreses i gaudeix del seu temps lliure. 

Nascut en una família treballa-
dora de 9 germans, la seva infàn-
cia transcorria al barri com la de 
la majoria de xavals de la seva 
edat: jugant a la Repla quan sor-
tia de La Salle o menjant pipes i 
xerrant hores amb els amics en 
un banc de la San Miguel. Lázaro 
tenia clar que volia el que el seu 
pare i tots els pares d’aquesta 
època cridaven “ser algú”. 

Sortint de barri sempre aspires 
a més. Encara que mai em vaig 
posar una meta concreta perquè 
penso que la vida no ha de ser 
una carrera. És una suma d’eta-
pes que has d’anar passant. Jo 
vaig començar a treballar servint 
cafès, el meu pas següent era 
que em deixessin lloc en una mà-
quina d’escriure, el següent va 
ser agafar el telèfon, i així pas a 
pas. No vulguis pujar al cim sen-
se anar passant aquests graons. 
És veritat que tu tens sempre un 
somni al cap, però l’important és 
assaborir cada etapa de la teva 
vida, cada graó, i celebrar-lo. 
Aprendre a cada moment i gau-
dir el camí sense obsessionar-te 
massa per la meta. 

Amb menys de 18 anys entres 
en una multinacional, Nestlé, 
puges tots els graons fins a arri-
bar a ser President.

Tot és un procés. Res passa 
perquè sí. Jo sempre procurava 
que el que “cap a” m’encantés. 
Primer m’apassionava servir 
cafès, després m’apassionava 
agafar el telèfon, m’apassionava 
escriure a màquina, després fer 
la comptabilitat, més endavant 
m’apassionava ocupar-me de 
les compres, dels sindicats,… 
A mi m’apassionava tot el que 
feia. Si que era molt conscient 
que en aquest camí m’havia de 
preparar, tant per a fer-lo bé com 
després per a continuar creixent.

Hi ha confiança. Dona’ns la re-
cepta.

Jo sempre destaco: primer, la 
Passió, perquè estimar el que 
fas és molt important; segon: la 
Preparació, per a fer-ho bé; ter-
cer: l’Esforç, perquè sense treball 
res és possible. No et desanimis 
si el resultat no arriba de seguida 
perquè la sort tard o d’hora arri-
barà. Però quan t’arribi la sort, 

que la Passió, la Preparació i 
l’Esforç -amb majúscules- siguin 
aquí, perquè llavors l’aconse-
guiràs i sobretot triomfar. Això 
en totes les facetes de la vida. 

D’inici, tot això sense carrera 
universitària ni cap màster. No 
em diguis que a més eres dels 
quals copiava als exàmens. 

Alguna “xuleta” s’ha hagut de fer, 
com tots. Però comptades ve-
gades perquè a mi m’agradada 
estudiar. És veritat que per raons 
personals vaig haver de treba-
llar i no vaig poder treure´m una 
carrera universitària en aquells 
moments, encara que després 
durant la meva vida professional 
m’he anat preparant molt, mol-
tíssim, en universitats internacio-
nals. Però quan començava no 
tenia cap titulació universitària, 
la qual cosa no deixava de ser 
un hàndicap per a un noi de barri 
com jo. Aquesta falta inicial de 
preparació sòlida l’anava cobrint 
amb molts cursos específics 
relacionats amb el que jo feia 
a cada moment i, fonamental, 
idiomes. Una persona que vulgui 
fer negocis internacionals ha de 
parlar mínim espanyol, anglès i 
francès perfectes i si a més parla 
altres idiomes molt millor. 

Molt de nivell professional per a 
un xaval de barri. Es digereix bé?

Sempre. Una de les coses més 
importants per a mi és saber 
d’on vens i tocar de peus a terra. 
Jo continuo sent el mateix xaval 
que amb 16 anys posava hama-
ques als Banys Sant Sebastià. 
Tinc els mateixos principis. He 
tractat igual a la gent quan servia 
cafès que quan era el President 
de 25.000 persones. 

Opino que es digereix i es diri-
geix millor quan un és molt cons-

cient d’on ve i el que ha fet. Avui 
un dirigent ha de ser un líder en 
el qual reflectir-se i identificar-se 
com algú que és com tu. 

Complex o incentiu?

Per a mi els meus orígens han 
estat un incentiu total. Perquè 
per ells soc el que soc. 

El teu currículum és innegable. 
Què tens tu que uns altres no 
tinguin per a arribar aquí?

Res. Jo no soc ningú especial. 
Penso que hi ha molta gent amb 
molt més talent que jo que po-
dria haver arribat més lluny que 
jo fent el que jo he fet. Ara, cal 
esforçar-se.

Passió, Preparació i Esforç. No 
em cansaré d’insistir. Qualsevol 
persona que faci aquestes tres 
coses ho aconseguirà. Ara, no 
busquem excuses. Res de re-
fugiar-se en “el profe em té ma-
nia”, “el cap no compta amb mi”, 
“és que aquell no és quin”, “és 
que tinc mala sort”, “és que…”. 
La sort és per a tots igual i 
quan arriba la diferència és com 
t’agafa. 

I sense tenir por d’arriscar-se. 

Per descomptat. I en això, una 
vegada més, penso que ajuda 
l’origen. Es requereix valor quan 
m’envien a Brussel·les a 17 sota 
zero i pluja diària, amb dos nens 
de 4 i 5 anys, la meva dona 
sense conèixer a ningú i sense 
parlar francès perquè mai han 
sortit de Barcelona. Professio-
nalment a mi em va ser molt bé 
però familiarment va ser un sa-
crifici important.

Veure a la meva dona plorar i 
dir-te que a vegades es pregun-
ta que què fem aquí, és dur. Els 
inicis van ser el més complicat. 

Jo era un xaval de 31 anys, amb 
un mal francès, que es trobava 
amb directors supersòlids i pre-
parats que et miraven com dient 
“què fa aquí aquest?”. Llavors has 
de demostrar més que ningú. 

Darrere de tot gran home hi ha 
una encara més gran dona?

Per descomptat. No tinc cap 
dubte. Penso que, a aquests ni-
vells, equilibrar la teva vida pro-
fessional amb la teva vida per-
sonal resulta impossible sense 
una parella que et doni suport 
incondicionalment. Porto casat 
36 anys i considero que som un 
binomi, una unitat en la qual tots 
dos ens complementem.

Fins que deixes Nestlé el 2021.

En els últims 10 anys he agafat 
més de mil avions. A vegades 
em despertava i em pregunta-
va on estava. No sabia on vivia 

mentre la meva família es que-
dava a casa. M’he perdut multi-
tud de moments irrepetibles de 
la vida dels meus fills. 

Arriba un moment que em 
dic “Lázaro, cal parar”. No és 
només l’avió, és el canvi d’ho-
rari. Avui vaig a Corea, després 
als Estats Units, torno a Nigèria, 
a Europa, i seguidament al Japó 
o Sud-àfrica. 

Llavors, vaig pensar que havia 
tingut una carrera bonica, havia 
complert 40 anys a Nestlé, ha-
via arribat a un lloc de respon-
sabilitat important amb milers 
de persones al meu càrrec i 
presència en més de 45 països. 
Estava teòricament bé, però 
vaig decidir posar el fre. Ara bà-
sicament em dedico a ensenyar 
el que jo he après. Soc consul-
tor per a diverses companyies i 
també dono xerrades.

Sempre vinculat al barri.

Insisteixo, per a mi l’origen és tan 
important que els meus millors 
amics d’avui són els mateixos 
que fa més de 52 anys comen-
cem 2n d’EGB en La Salle Barce-
loneta. Ens anem de vacances 
junts, quedem per a fer l’aperitiu, 
per a sopar.

Són part de la meva vida i jo de 
la seva. Mai podria renunciar a 
això. Per si no fos prou, les nos-
tres parelles també es porten es-
tupendament. Una sort.

Som un país amb un elevadís-
sim nivell de “ni-nis” i índex 
d’abandonament escolar. Per la 
teva pròpia experiència, opino 
que ets una persona molt apro-

piada per a deixar-los un mis-
satge motivador. 

A la vida cal ser feliç. És el més 
important. I per a ser feliç si tu 
treballaràs en alguna cosa que 
t’ocuparà la gran part del teu 
temps, has d’estar segur que 
això t’apassiona. Llavors el pri-
mer és intentar saber el que 
t’agrada. Quan ho identifiquis, 
prepara’t per a això. I quan et 
preparis bé per a això, continua 
esforçant-te. I no et desanimis si 
els teus objectius no arriben al 
moment, perquè arribaran. 

Identificar el que ens apassiona i 
Passió, Preparació i Esforç    

“APASSIONAR-SE”

Quedem amb el Sr. Rivademar per a entrevistar el que es co-
neix professionalment com un triomfador. Sortint del barri, co-
mença en una gran multinacional portant cafès i acaba com a 
president mundial. Prometia ser apassionant i motivador. 

Però acabem prenent una cervesa amb Lázaro. El mateix xa-
val de barri que es va treure les seves primeres pessetes po-
sant hamaques a la platja. Al qual se li il·lumina la cara parlant 
de la seva dona, dels seus fills i dels seus millors amics. Els 
mateixos que va conèixer fa més de 52 anys a 2n d’EGB.

A més ens confia la seva “recepta de l’èxit”, més que profes-
sional, vital.

I, benvolgut lector, abusant de la teva confiança permet-me 
proposar-te un exercici: compta quantes vegades utilitza en 
Lázaro el verb “apassionar-se”.

CIEN AÑOS DE TAPAS
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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

PORT
Compromesos amb la neteja de les nostres aigües 
Dron de patrulla SB100

Com a pilar fonamental del 
Pla de Sostenibilitat a 5 anys 
llançat el 2021, MB92 Barce-
lona, drassana de reparació 
i manteniment d’embarca-
cions,  es compromet a millo-
rar la qualitat de l’aigua a les 
instal·lacions de la Barcelone-
ta i els seus voltants.

Després de l’èxit de les pro-
ves, es va arribar a un acord 
amb l’empresa local GPASea-
bots per utilitzar el netejador 
SB100 per recollir i netejar 
els residus de materials i hi-
drocarburs directament de la 
superfície de l’aigua.

Amb una capacitat de 30 li-
tres i capaç de recollir una mi-
tjana de 10 kg de residus en 
tan sols 30 minuts, el SB100 
recolza altres iniciatives en 
curs, com ara una barrera 
flotant per recollir la matèria 
orgànica després de les ma-
rees de tempesta i una sèrie 
de Seabins situats al voltant 
de les instal·lacions per reco-
llir activament els residus de 
l’aigua.

El dron pot ser utilitzat ma-
nualment per un operador ca-
pacitat o de forma autònoma 
i està equipat amb la darrera 
tecnologia de GPS i de pre-
venció de col·lisions. Per tant, 

pot navegar dins i al voltant 
dels iots amarrats i s’adapta 
perfectament als requisits 
específics de l’entorn de les 
drassanes.

La intenció de la drassana és 
utilitzar aquest sistema no 

només per extreure material, 
sinó també per utilitzar les da-
des recollides per supervisar, 
realitzar millores juntament 
amb els GPASeabots i identi-
ficar les àrees on es pot conti-
nuar reduint l’impacte   

Robots autònoms per a la 
neteja de contaminants com 
vessaments de petroli i mi-
croplàstics.

SEABOTS és una empresa 
especialitzada en el desen-
volupament de robòtica ma-
rina i vehicles de superfície 
no tripulats (USV). La seva 
activitat se centra en faci-
litar l’anàlisi, conservació i 
restauració del medi marí 
mitjançant l’aplicació de tec-
nologies capdavanteres.  

www.seabots.eu

MB 92, amb més de 130 em-
pleats, és un referent mun-
dial en el sector de la repara-
ció i manteniment de iots de 
gran eslora. La drassana és 
considerada el líder mundial 
en la indústria de reparació 
de superiots.

Compromès amb la soste-
nibilitat, MB 92 acaba d’acti-
var un pla per a neutralitzar 
el 100% del carboni emès 
abans de 2050 i involucrar 
econòmicament als seus 
clients en projectes de re-
generació dels ecosistemes 
submarins.

MB92 Barcelona
Passeig Joan de Borbó, 92
08039 Barcelona, Spain
info-barcelona@mb92.com
+34 932 24 02 24
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PORT
Quan dirigir equips es porta en els gens
Belén Martín (1973), és Sòcia Directiva de Evolution Yachts

De nedadora a directora. Ens 
han dit que des que “surts” de 
la piscina la teva trajectòria és 
apassionant.

Començo a nedar amb 4 anys 
amb el Sr. Paco del Liceu Pal-
cam fins que ens donen una 
beca de natació als meus ger-
mans i a mi al C.N Barcelone-
ta. Després vaig començar a 
combinar la natació amb el wa-
terpolo perquè m’avorria, fins a 
arribar a la Selecció Espanyola 
en la qual vaig estar durant 5 
anys. Del C.N. Barceloneta fitxo 
pel C.E. Mediterrani. Participo 
en Copes d’Europa, Europeus 
i Mundials, fins a arribar al 
Campionat Mundial de Perth el 
1998, “my last trip” i l’adeu a la 
meva etapa esportiva. 

Ja tenies clar el que volies fer? 

Només sabia que volia mun-
tar una empresa que fos d’una 
cosa diferent i que volia mar-
xar-me de Barcelona perquè 
aquí no m’atreia res a nivell em-
presarial, a part de que m’en-
cantava viatjar. Amb 24 anys, 
després d’acabar la carrera, 
acomiadar-me del waterpolo 
i deixar el meu treball, vaig ac-
ceptar anar-me a la Provença 
francesa per a treballar per a 
una família adinerada en una 
vila que usaven com a “hobby 
farm”. És a dir, que em vaig 

anar a cuidar cabres de luxe, 
gallines free range i gossos de 
raça. L’any i mig que vaig ser a 
les muntanyes va ser necessari 
per a fer una aturada en la meva 
vida i pensar, planejar i decidir 
el meu futur. 

Que sospito no era cuidar ca-
bres. Com entres en el sector 
nàutic cap experiència prèvia?

Tot va començar quan vaig 
conèixer en John, el meu ex-
marit i pare del meu fill, a Bar-
celona el 96. Ell va arribar en un 
iot privat, treballant de mariner, 
però jo no tenia ni idea d’aquest 
món. Durant aquests 2 anys 
que vam estar vivint junts, vaig 
conèixer el sector del Yachting. 

Què t’atreia d’aquest món?

A part de viatjar, et seré clara. 
Vaig veure que era on més di-
ners es podia guanyar i estal-
viar en un espai curt de temps, 
per muntar la meva pròpia em-
presa. 

De què? 

No tenia ni idea encara, però 
sabia que anava pel bon camí. 
Va ser l’any 2000 quan ens van 
contractar en el nostre primer 
vaixell junts amb base al Sud 
de França. Després de gairebé 
2 anys de treballar per a propie-
taris americans i navegar mol-
tes milles, vam tornar a casa i 
vam trobar feina per a un arma-
dor espanyol, amb el qual vam 
estar 5 anys. Després de tots 
aquests anys d’experiència a 
bord dels iots i veure de prop 
aquest món, és quan decidim 
crear, el 2005, la nostra pròpia 
agència de iots a Barcelona 
J&B YACHT SERVICES.

A penes un any després de fun-
dar J&B, ens van contractar els 
quatre socis (el meu marit i les 
meves dues cunyades, Mónica i 
Clara) un grup internacional per 
a portar la seva agència, YACH-
THELP. I va ser ja al 2010, quan 
deixem aquest grup i muntem 

juntament amb els meus socis 
actuals EVOLUTION YACHTS.

Ja un altre nivell. Més respon-
sabilitat, més funcions, més 
persones al teu càrrec.

Sens dubte. EVOLUTION YA-
CHTS, empresa dedicada a 
la consignació i serveis a iots 
privats a Espanya, té oficines 
a Palma, Eivissa i Barcelona, i 
som avui un equip de 59 perso-
nes.

Quina és la teva labor?

Lidero l’equip de 21 persones 
de Barcelona. Les meves prin-
cipals funcions són aconse-
guir nous clients, apagar focs 
i, sobretot, guiar als caps de 
departaments a liderar els seus 
propis equips perquè l’empresa 
sigui multifuncional. La meva 
gran obsessió no perdre mai el 
tracte personal amb el client. 

Ens donen molt bones referèn-
cies de vosaltres.

Quan vaig entrar en contacte 
amb el món del Yachting em 
vaig adonar que el secret esta-
va en l’excel·lència. No m’agra-
da la mandra i no crec en la 
sort. Crec en el treball i la per-
sistència. Portem moltes hores 
damunt de no menjar, plorar, 
sofrir… però també de gaudir, 
riure i estar satisfet pel treball 
ben fet. 

Això em sona molt a mentalitat 
d’esportista. 

La meva funció avui no és res 
més que portar al meu equip a 
l’èxit, que és en una certa ma-
nera el que l’esport m’ha ensen-
yat. Durant el camí, intento que 
la meva gent gaudeixi.

Aquí els partits duren més. 

Hi ha imprevistos tots els dies. 
365 dies a l’any, 24/7. 

Què és el més estrany que us 
han demanat? 

Paper higiènic de color negre 
que vam haver de noliejar en 

una caixa (i pagar com a pas-
satger) en un vol a Palma ur-
gent aquell mateix dia. Un ca-
ragol de 2mm de diàmetre que 
va haver de portar un dels meus 
treballadors per avió a una illa 
perduda al Carib. 40 peces de 
yogurt Danone que portem per 
avió i després cotxe privat a una 
illa remota a Grècia. Organitzar 
un grup flamenc que va actuar 
a bord i va agradar molt a un 
dels propietaris, perquè anessin 
a la seva casa privada. Un ser-
vei de Xef Michelin a bord. Vols 
més exemples?.

Tu que ho vius diàriament, les 
tripulacions coneixen el nostre 
barri o atraquen i passen de 
llarg?

Les tripulacions a Barcelona 
atraquen i es queden, normal-
ment per períodes mínims d’un 
mes. Els vaixells venen aquí per 
a fer les seves “pretemporades” 
d’hivern (Carib) i d’estiu (Medi-
terrani). Els encanta la ciutat i 
els encanta, com no, la Barce-
loneta. Moltes vegades la gent, 
per desconeixement d’aquest 
món, identifiquen aquests 
vaixells tan sols amb els seus 
propietaris, però els veritables 
protagonistes són els tripu-
lants. Gent normal, de totes les 
nacionalitats disposats a usar 
tots els serveis del barri, des 
del mercat, fins al perruquer, el 
club, el bar, el centre mèdic, la 
ferreteria, la platja, etc. 

Sens dubte Belén té fusta de lí-
der i manté el seu passat com-
petitiu. Ha de venir en els gens. 
Els seus germans també es de-
diquen a liderar equips. Ells es-
portius -David, seleccionador 
nacional de waterpolo, i Jesús, 
entrador d’equips campions- i 
ella, empresarials.   
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ESPORT
Per què Ta-ka-tà?
Inicialment se’n va dir “va a la mà”. Denominació no gaire encomanadissa que es va 
substituir per Ta-ka-tà, imitant el soroll que feia la pilota en ser colpejada amb la mà. 

CENTENARI, AMB DENOMINACIÓ 
D’ORIGEN I EN PERILL D’EXTINCIÓ

És realment singular que el Ta-ka-tà 
sigui, juntament amb el patí a vela, 
l’única activitat esportiva autòctona 
de Barcelona, de la Barceloneta.

Només aquesta dada hauria de ser 
motiu per a la seva cura i major pro-
moció. Avui són pocs els aficionats 
que ho practiquen en els esmentats 
Club Natació Atlètic Barceloneta, 
Club Natació Barcelona i Centre d’Es-
ports Barceloneta.

En aquests temps en els quals tots 
ens omplim la boca amb termes com 
cultura pròpia, proximitat, singulari-
tat, tradicions, suport al nostre, etc, 
etc, estem deixant perdre a poc a poc 
un esport que no pot ser més propi i 
tradicional. Aprenguem de territoris 
com Euskadi, per exemple, que cuida 
i potencia esports i activitats precisa-
ment per ser pròpies i úniques.

Són molts els suports i subvencions 
que cada any es concedeixen a orga-
nitzacions culturals foranes. No és 
criticable, al contrari. El lamentable 
és que al mateix temps ens oblidem 
d’alguna cosa tan nostra.

El Ta-ka-tà podria ser una interessant 
proposta per a la utilització de les 
platges tot l’any per a l’activitat es-
portiva. També compleix amb molts 
requisits per a convertir-se, per exem-
ple, en una sana activitat extraescolar 
a l’aire lliure, incloent el Ta-ka-tà com 
una activitat més als casals que orga-
nitza L’Espai de Mar. També els matei-
xos clubs on es practica podrien ofe-
rir als seus socis classes de Ta-ka-tà 
com ho fan amb d’altres pràctiques. 
Idees i ganes hi són.

Llarga vida al Ta-ka-tà!

1.  1934: Partit al C.N. Atlètic. Al fons l’Escola  
del Mar.

2. 1936: Aficionats omplen el C.N. Atlètic.

3. 1940: Partit al C.N. Barceloneta.

4. 1947: Paquillo-Ibert contra Chate-Vilas.

5. 1954: el mític Badía arrivant a una deixada.

6.  1954: Bayarri, fundador del C.N. Barceloneta,  
en acció.

7. 1970: García-Cánovas contra Bayarri-Vilas.

8.  1979: García-Castells a les 24 Horas del C.N. 
Barceloneta.

9. 1983: Iriarte-Sito Cánovas contra Prat-Castells.

10.  1993: estrenant noves instal.lacions de Sant 
Sebastià. Molina pare ifill contra Josep Ribas-
Pepe López.

11. Torneig de noves generacions.
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ESPORT
Ta-ka-tà, l’únic esport autòcton de Barcelona

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
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La platja de la Barceloneta va 
ser una vegada més testimo-
ni d’un singular naixement: el 
Ta-ka-tà. Un esport que va ser 
inventat al 1915 per un grup de 
nedadors del Club Natació Atlè-
tic per a mantenir-se en forma 
durant els mesos d’hivern en 
els quals l’aigua de la mar i de 
la piscina, en aquests temps 
descoberta i per descomptat 
no climatitzada, no convidaven 
a entrenar. 

Es va començar a jugar simple-
ment clavant dues canyes a la 
sorra unides per una corda a 
manera de xarxa sobre la qual 

feien passar una pilota de cau-
txú. Als joves de l´Atlètic se’ls 
van sumar aviat els del Club Na-
tació Barceloneta i els del Club 
Natació Catalunya, fundats el 
1929 i 1930 respectivament. 
Fins que el 1947 se celebra el 
primer campionat oficial entre 
l’Atlètic i el Barceloneta. 

El Ta-ka-tà evoluciona i apareix 
la figura de l’arbitre i de l’anota-
dor del tanteig, i es juga amb 
una xarxa col·locada a 1,60 m 
d’altura i es delimita el camp 
amb cintes. 

Als clubs pioners els van seguir 
uns altres com el Club Natació 

Montjuïc, que tenia 
una seu social al Pas-
seig Marítim, el Cen-
tre d’Esports Barcelo-
neta i el Club Natació 
Catalunya. 

Se celebren tornejos 
i exhibicions amb 
una notable afluèn-
cia de públic. Van 
ser mítics els derbis 
entre els clubs veïns 
o les inoblidables 24 
hores que reunien 
jugadors experimen-

tats i aficionats menys destres 
en una jornada esportiva i al-
hora familiar i festiva durant la 
Festa Major del barri.

“Això és matxet”

A l’històric Club Natació Barce-
lona també es practicava i prac-
tica un Ta-ka-tà una miqueta 
peculiar, amb la xarxa més alta 
en el qual es permet fer ma-
txets (alguna cosa així com les 
rematades del tennis). El que 
creava no pocs conflictes quan 
s’enfrontaven jugadors del CNB 
amb els seus veïns de l´Atlètic 
o del Barceloneta. 

En què consisteix.

El Ta-ka-tà només requereix 
una xarxa i cintes delimitadores 
i una pilota de tennis. La platja 
i el vestit de bany dels jugadors 
se’ls suposa. Bàsicament, es 
tracta de colpejar la bola amb 
el palmell de la mà, sempre de 
baix a dalt, procurant col·locar 
la pilota perquè l’adversari no 
arribi a ella. Com al tennis.

Les dimensions són d’apro-
ximadament 6 m per 6 m per 
camp amb una zona neutral de 
2 m a peu de la xarxa de 1,60 m 
d’altura. 

El partit normalment és un 2 
contra 2, encara que hi ha va-
riants d’1 contra 1 que reque-
reixen reduir les dimensions de 
l´ample del camp. 

Els partits tenen una durada de 
40 o 50 punts amb un canvi de 
camp a la meitat, o de 60 punts 
màxim amb canvis cada 15 
punts 
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ESPORT
Campionat de Ta-ka-tà  
al Centre d’Esports Barceloneta

GASTRO
Va ser la bomba!

Diada matinal el dissabte 1 d’octubre i diumenge 2 d’octubre, en plena Festa Major. Torneig eliminatori rememorant les mítiques 24 hores. 
Una cita pels practicants de tots tres clubs. Competitivitat però amb amistat i molt bon rotllo.

Gran asistència de públic a la II 
edició del Barceloneta Tast. La 
Barceloneta és la Bomba.

De l’1 al 30 d’octubre s’ha cele-
brat una nova edició de la Ruta 
Gastronòmica de la Bomba de 
la Barceloneta. Un homenatge a 
aquest singular capritx gastronò-
mic nascut a la Barceloneta.

A la Ruta Gastronòmica de la 
Bomba s’han pogut degustar 

amb la seva oferta de “Bomba 
+ Beguda” les millors bombes 
de la Barceloneta en totes les 
seves versions: picants, no tan 
picants i fins i tot dolces.

Aquests són els establiments i 
negocis que han participat en la 
Ruta. Tots ells són la seva prò-
pia i original versió d’aquesta 
molt més que tapa tan nostra.

16 establiments participants.

- Bar Restaurant Rossinyol

- La Cova Fumada

- Marisma

- Estraperlo

- Forn de pa Baluard

- Bar Churruca

- Frankfurt Barceloneta

- Bar Resturant Can Ganassa

- Bar Jai-ca

- Bar Bodega Electricitat

- Resturant l’Òstia

- Palomino

- Can Ros Taverna 1908

- Xiringo

- Bar del Paco

- Bar Cal Chusco
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Atlàntida, 53 – 08003 Barcelona (Barceloneta)
Tel. +34 93 187 32 36 / 633 535 039
 www.ondasalon.com – info@ondasalon.com

ITALIAN SALON – WE SPEAK ENGLISH

RESERVA CITA - BOOK ONLINE

1.  D’esquerra a dreta. Josep 

Ribas, Manolo Castilla, 

Antonio Gallardo, Toni Masip, 

Miguel Martín, Manel Castells, 

Francesc “Tibu” Rodríguez, 

Robert Clota.

2.  Guille Fornaguera i Manolo 

Castilla.

3.  Manel Castells.

4.  Josep Ribas.

1

3

4

2

Organic Vegan Sustainable

NATURAL CONCEPT
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El projecte està liderat  per una xarxa d’entitats, equipaments i 
serveis del barri, en el marc del Pla Comunitari, amb el suport 
del Districte de Ciutat Vella i el programa BCN Interculturalitat. 
El Grup motor està format per: Casa de la Barceloneta 1761, 
Centre Socioeducatiu Glamparetes, Biblioteca Barceloneta-La 
Fraternitat, Associació Barceloneta Alerta. Hi col·laboren: Es-

cola d’Adults Barceloneta, Centre Cívic Barceloneta, Llibreria La 
Garba, AMPA CEIP Mediterrània, Associació Cultural Somorros-
tro, Associació Suds, veïns, veïnes.

BARCELONETA DIVERSA 

Teixim complicitats per la igualtat en la diversitat! construïm jun-
tes una Barceloneta per a tothom!

El projecte comunitari Barceloneta Diversa  representa una oportu-
nitat per posar en valor la riquesa cultural del barri, donant més visi-
bilitat i espai a les diferents tradicions culturals  presents. L’objectiu 
és trencar estereotips culturals i combatre el racisme i  alhora que 
defensar el dret a viure dignament a la Barceloneta per a tothom, 
vinguin d’on vinguin.

Ruta guiada “La Barceloneta, un barri d’acollida. Del s. XVIII fins 
avui” 

La ruta fa un repàs de com s’ha construït històricament el barri amb 
l’arribada de persones d’altres procedències que han anat configu-
rant la identitat pròpia de la Barceloneta, culturalment rica i diversa. 
El recorregut es fa amb veïnes i veïns,  amb l’historiador de la Casa 
de la Barceloneta 1761, i  amb entitats i comerços del territori.

Travessar Fronteres 

Un  taller de fotografia fruit d’un procés de reflexió i creació fotogrà-
fica entorn de la identitat,  en què han participat un grup de dones 
de diversos orígens culturals i geogràfics que viuen a la Barcelo-
neta. Juntes s’han preguntat què els confereix personalitat pròpia, 
què les apodera i  què les limita  

SOCIETAT
Barceloneta Diversa

MARISMA
Plaça del Poeta Boscà 1 - 08003 Barcelona
@marismanass - Info/reserves: 93 142 20 11

CELEBRAR-HO AL MARISMA
L’ESPAI IDEAL PER ALS TEUS ESDEVENIMENTS I CELEBRACIONS

Indicat per a celebracions familiars o trobades 
d’amics. A la mesura de reunions d’empresa 
o esdeveniments de caràcter professional. 
Condicionat per a tastos, showcookings o 
presentacions gastronòmiques. Marisma t’ofereix 
un espai exclusiu, íntim i confortable, amb tots els 
serveis i la nostra millor atenció al client.

Ja saps on faràs la teva pròxima celebració?

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)
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Se celebra per Sant Miquel (29 setembre) i dona inici a la Festa Ma-
jor del Barri. Encara que es passa també al dissabte següent que 
els nens tenen festa escolar. 

Un general napoleònic anomenat Lagarto (ara també acompanyat 
per un Capgròs) tira salves de caramels amb el seu canó, que els 
nens recullen esvalotats del terra. Aquest any per primera vegada 
el General Lagarto ha sigut una dona.

Origen de la tradició: Pancraç Farell, veí del barri molt involucrat i 
actiu, descobreix una tradició similar al poble francès de la seva 
esposa quan estiueja, i la importa.

El canó el custodiava el rector de la Parròquia de Sant Miquel. Per 
això és tradició el crit de “senyor rector, volem el canó”, tant quan 
els nens es dirigeixen a l’església reclamant l’inici de la cercavila 
com després per a exigir les “dolces salves” de caramels  

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!

HISTÒRIA
Sr. Rector, volem el Canó!

PRIMERA SORTIDA DEL CANÓ 
A La Vanguardia, el 2 d’octubre de 1915, trobem aquesta sor-
prenent notícia, la qual relata un fet mol significatiu pel barri.

Efectivament, parla del canó i la seva primera sortida. 
Com es pot llegir, es tractava d’una broma feta per dos 
veïns del barri. Davant la situació, les institucions es van 
veure desbordades, tant per la canalla, que els va agradar 
molt, com pels veïns que es van queixar. Però bé, això ja 
és una altra història...  

Taller d’Història de la Barceloneta
tallerhistoriabarceloneta@gmail.com
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A la Barceloneta encara podem trobar establiments pels que no ha 
passat gaire el temps. Bars de tapes, hereus de les tavernes i pu-
des* originàries del barri. Alguns amb dècades o més de 50 anys, 
respectant en molts casos el seu nom original i la seva dedicació 
al món de les tapes  

1. L’ELECTRICITAT: des de 1908, possiblement qui més tirada 
tenia en variades completes i amb l’olor de les seves botes de vi 
llegendàries.

2. PIÑOL (abans Ca La Pepita): des de 1922, amb variades de luxe 
i calamars i bunyols de mort. Bressol de diferents Coros.

3. BODEGA JORDI: des de 1929, la saga dels “Jordis” els ha donat 
un  caliu autòcton, ja sigui per tracte, com les seves tapes de qualitat.

4. LA COVA FUMADA (abans Can Magí): des de 1944, mai ha per-
dut la saga familiar i en la memòria de tothom al ser creadors de 
la Bomba, amb perdó de tothom, inigualables i duent l’esperit de la 
Sra. Palmira i perfil de bodega de tota la vida.

5. CAN GANASSA: des de 1945, un dels degans del barri i també 
amb ressò de Coros. Dels primers amb terrassa on paraven totes les 
famílies per “tapejar” en les cerimònies a l’Església de Sant Miquel!.

6. LA BOMBETA: des de 1946, impossible en una sola visita tastar 
tota la seva varietat. On els avis feien la partida de dominó.

7. LOKILLO (abans altres noms): des de 1945, ningú ha de perdre’s 
les seves anxoves i moixama amb el seu vermutet excepcional.

8. JAI-CA: des de 1955, i també seguint la nissaga familiar i am-
pliant l’oferta i locals sense perdre el seu to i amb aires de Coros i 
penya del Barça! No heu tastat les espines d’anxova cruixents?

9. EL VASO DE ORO: des de 1962, qui no coneix les seves flautes i 
filarmòniques com a cervesa emblemàtica a tota Barcelona.

10. EL MOLL DEL REBAIX (també conegut abans com Las Pa-
rras): amb més de 50 anys, regust a pescadors, Coros i Festa Major. 
Un dels pocs que posen tapa amb la consumició.

11. ESTRAPERLO (abans Cal Papi o Bodega Peralo): des de 1970, 
renovada carta i gestors que cerquen retrobar l’autenticitat de la 
cuina de tapa marinera. 

12. CAL MARINER (abans Casa Ricardo i Can Mató): des de 1967, 
antic punt de trobada d’estibadors i pescadors.

13. CAL CHUSCO (abans Bar Jordi i Bar Tani): des de 1969 obert, 
punt de retrobament de diferents pescadors en el seu dia, segueix 
tenint clientela autòctona i visitant.

14. SERGIO: des de 1975, qui no recorda a pescadors de la llum 
(peix blau) venent sardineta fresca a primera hora del matí i les se-
ves inigualables Gavardines (seitó en vinagre arrebossat).

15. LEO: des de 1982, tapes i ambient flamenco nostàlgic. El san-
tuari del gran Bambino.

I demanem disculpes si ens deixem cap que va ser bar i segueix 
sent-ho. Si teniu més informació, passeu-nos missatge per la nos-
tra web o xarxes socials. Dates segons informació facilitada pels 
propietaris actuals.

GASTRO
Bars de tapes dels nostres avis

*”Pudes” eren establiments on s’hi jugava a cartes, bevia, menjava i es divertien els 
veïns. Les primeres pudes van néixer amb el barri al segle XVIII. En un territori de troba-
da, mariner, portuari i cosmopolita com la Barceloneta, on proliferaven aquest tipus de 
tavernes. Amb el temps evolucionant com a bars de tapes, o a les anomenades cases 
de menjars o als xiringuitos (merenderos) de la platja. 

https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2022/07/18/fismuler-echegaray-i-casa-petra-premis-barcelona-restauracio-2022/

Fismuler, Echegaray i Casa Petra, Premis Barcelona Restauració 2022.

El restaurant Fismuler de Ciutat Vella guanya el Premi Barcelona Restauració 2022 en la categoria de 
Qualitat Gastronòmica; l’Echegaray de Sant Martí, en la d’Integració al Barri, i Casa Petra de Les Corts, en 
la de Local Notori o Innovador. Can Culleretes i Ca l’Isidre, ambdós de Ciutat Vella, s’enduen les Mencions 
Honorífiques, i El Racó del Peix (Horta-Guinardó) i Casa Amàlia (Eixample), els Premis a la Sostenibilitat.
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CULTURA
La Barceloneta escriu

Recomanacions per la tardor

Passat l’estiu, quan els vespres són més llargs, passem més esto-
nes a casa. És en aquesta època de l’any, quan un bon llibre també 
ens ajudarà a passar millor les hores de foscor. En aquesta ocasió, 
us recomanem un parell de títols en què el nostre barri, la Barcelo-
neta, és el protagonista.

“La playa infinita” d’Antonio Iturbe és una novel·la, una guia senti-
mental. Un Iturbe que va viure fa anys al barri, hi retorna per retro-
bar-se amb el seu alter ego del passat; però, l’antic barri mariner, 
pescador on va créixer ha desaparegut enmig de pisos turístics. 
Massa canvis i (potser) massa ràpids!

Per altra banda, volem destacar-vos un llibre que vam presentar en 
exclusiva el passat 21 de maig: “La Barceloneta desapareguda” 
de Francesc Caballé Esteve. Aquest recull  consta de 182 pàgines 
plenes de fotografies de carres estrets, places, negocis que ja no 
hi són, platges, festes populars, etc. Una mirada nostàlgica que 
ens omple el cap i el cor de bons records 

LLIBRERIA LA GARBA C/Maquinista, 19.

L’Editorial Independent del Mes

Avui volem presentar-vos un dels projectes de la llibreria del que 
estem més orgullosos: l’Editorial Independent del Mes. 

Aquest mes d’octubre li ha tocat el torn a LaBreu, una associació 
cultural sense ànim de lucre des de la qual duen a terme una tas-
ca de suport i difusió de la poesia i de la literatura de qualitat en 
llengua catalana. La seva editora, Ester Andorrà, ens va explicar 
personalment  com treballen. 

En poesia la seva ambició és donar a conèixer noves o oblidades 
veus d’autors la qualitat i l’ambició literàries dels quals els situa als 
marges de l’èxit present i a les portes de la vigència històrica. Veus 
com les de Josep Pedrals, Mireia Calafell o Miriam Cano. 

En narrativa, volen donar a conèixer nous valors joves, arriscats, 
innovadors, sorprenents i de qualitat, com ara Jordi Cussà, Victor 
Sunyol o Biel Mesquida; així com adoptar a la nostra llengua obres 
excepcionals que no han estat mai traduides al català, com les de 
Dovlatov o Anaïs Nin.

Info i dades de l´Editorial Independent del Mes a @libreriaf451.com 

LLIBRERIA FAHRENHEIT 451 C/ Sal, 5.

COSAS ASOMBROSAS QUE PASAN EN LA BARCELONETA
El secreto del Negre de la Riba

Fue a mediados del siglo XIX, 
una de esas tardes en que el 
día ya estaba subastado, cuan-
do los que estaban tomándose 
unas barrechas que abrasaban 
la garganta en uno de los figo-
nes abiertos en el desnivel del 
murallón frente al muelle que 
llamaban pudes de la peste a 
podrido que echaban, vieron 
llegar un bergantín desencua-
dernado, muy viejo, con ga-
nas de morirse. Al dueño de 
la puda, Francesc Bonjoch, le 
llamó la atención que el mas-
carón de proa era la figura de 
un individuo que de tan negro 
parecía socarrado. Se encapri-
chó de aquella figura que debía 
venir del Congo por lo menos 
y, antes de que el barco fuera 
desguazado, la compró para 
decorar su local. 

Los pescadores y los opera-
rios del puerto, cuando entra-
ban saludaban al Negre de la 
Riba y, a la tercera barrecha de 
aguardiente, ya conversaban 
con él como si fuera de la fa-
milia. Cuando cerraron la puda, 
la figura viajó a una bodega de 
Bonjoch cerca de la plaza del 
Torín para que hiciera juego 

con los morlacos que saltaban 
al albero y los toreros supers-
ticiosos fuesen a tocarle los 
pies como si fuera san Martín 
de Porres.  Con el paso de los 
años, fue pasando de mano en 
mano, peregrinó por diversos 
locales de Barcelona y, final-
mente, lo compró a precio de 
saldo un empresario de El Car-
melo llamado Moragas y se lo 
llevó para decorar el patio de 
su casa. 

En la ausencia de la figura, los 
niños del barrio se pusieron 
más revoltosos e ingoberna-
bles que nunca y los padres es-
taban desesperados y la gente 
de la Barceloneta, de pura año-
ranza, se iba hasta la montaña 
de El Carmelo, en la otra pun-

ta de la ciudad, para 
amorrarse a la valla de 
la torre y ver allá al Ne-

gro de la Riba. Los do-
mingos se organizaban 

grupos para ir a visitarlo 
como quien va a visitar a su 

abuela. 

Cuando murió Moragas, 
los sobrinos cedieron la 
estatua al Museo Ma-
rítimo de Barcelona en 
1934, para que se es-
tuviera con otros mas-

carones de proa allí 
archivados. Fue en 
el museo que los res-
tauradores dijeron 
que los de la Barcelo-
neta llevaban media 
vida equivocados: 
que aquella figura era 
de colores y se había 
ennegrecido por la 

mala vida, y que no era un ne-
gro africano sino un indio ame-
ricano. Daba 
igual: los per-
dedores de la 
historia son 
todos negros 
de puro trági-
cos, tengan el 
tono de piel 
que tengan. 

En 2003, en 
el 250 ani-
versario de la 
fundación de 
la Barcelone-
ta, se pidió 
que el Negre 
de la Riba volviera al barrio. El 
Ajuntament mandó hacer una 

reproducción de la figura 
del negro de la Riba que 
se colgó de la pared del fi-
nal de la calle Alegria para 
que pudiera ser descolga-
do y en las fiestas señala-
das llevarlo de un lado a 
otro, como una Virgen en 
procesión. 

Pero hay algo que en el 
Museo Marítimo no sa-
ben y les ruego a todos los 

que lean estas líneas esencia-
les que nos guarden el secreto. 
No diré nombres, pero hay en el 
barrio gente que sabe mucho 
de planos subterráneos y del 
laberinto de galerías que hay 
debajo del suelo. Una noche, 
unos del barrio descolgaron 
discretamente la reproducción 
del Negre, la envolvieron en una 
manta de cuadros y se fueron 
hasta un sótano donde hay una 
trampilla que baja a los túneles 
donde se extravían hasta las 
ratas. Cargando con el Negre, 
atravesaron el paseo de Colón 
por debajo como topos. Les 
costó entrar en el museo por el 
sótano donde guardan restos 
de barcos sin nombre y aupar 
la figura, pero dos eran estiba-
dores de los de antes y tenían 
los brazos como jamones. En 
el silencio del museo, bajaron 
al verdadero Negre de la Riba 

y dieron el 
c a m b i a z o 
con la co-
pia. Cuan-
do llegaron 
con el Ne-
gre al ba-
rrio era de 
m a d r u g a -
da y unos 
c u a n t o s 
los estaban 
esperando. 
Entre todos, 
alzaron al 

Negre, sin ruidos ni aspavien-
tos, con un respeto de Semana 
Santa. Se sacaron unas bote-
llas de aguardiente bueno y, sin 
meter mucha bulla, brindaron 
porque estaba a punto de ama-
necer y el Negre de la Riba ha-
bía vuelto a casa 

Antonio Iturbe 
es periodista, es profesor 
universitario, es escritor y, por 
si esto fuera poco, es de la 
Barceloneta.

Los pescadores y los 
operarios del puerto, 
cuando entraban 
saludaban al Negre de 
la Riba y, a la tercera 
barrecha de aguardiente, 
ya conversaban con 
él como si fuera de la 
familia.

EL SECRETO DEL MERCAT
Un rincón que pocos conocen donde podrás disfrutar 
de las mejores anchoas, gildas, mojama, huevas, olivas, 
acompañadas de una cerveza o un vermut de su pueblo. 

Calidad de taberna a precio de tienda. Pruébalo.

ALEGRE ALARCON
Tienda y degustación

Mercat de la Barceloneta
Plaça Poeta Boscà, s/n. 08003 Barcelona
Tel. 607 906 658
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La Bodega Fermín és un clàssic que manté l’essència al mateix temps 
que s´ha renovat com a Craft Beer (especialistes en Cerveses artesanes, 
amb 7 tiradors i 70 varietats que van renovant regularment) i les tapes 
de tota la vida.
Estraperlo és un restaurant de platets i tapes km 0. Productes locals com 
el Peix de la Barceloneta, cerveses artesanes i molt més per descobrir.

Sant Carles, 18 
Horari: dg a dj de 12 a 00h 
dv a ds de 12 a 01h

Atlàntida, 65 
Horari: dc a dg de 12 a 00h

Bodega
La Barceloneta

Fe
r

  m
ín

Logotip secundari
1 tinta (Pantone Process Black C)

Bodega Fermín

INNOVACIÓ
La innovació està a Tech Barcelona

Amb seu principal al Palau de 
Mar, Tech Barcelona és l’as-
sociació independent i sense 
ànim de lucre que treballa per 
a consolidar Barcelona com un 
hub tecnològic i digital de re-
ferència internacional. Creada 
el 2013, representa actualment 
a més de 1.200 companyies de 
tots els sectors i tecnologies; 
els seus socis són emprene-

dors, fundadors, executius o 
inversors. Així mateix, compta 
amb més de 70 corporacions 
‘partners’, líders en el seu sec-
tor, compromeses amb el pro-
jecte.

L’associació té com a objectiu 
potenciar el talent, donar su-
port a l’emprenedoria, atraure 
inversió i millorar la competiti-

vitat de les empreses, amb un 
programa de continguts, activi-
tats i connexions orientat a pro-
moure el creixement del sector 
i la transformació del model 
econòmic de la ciutat i el país; 
en un context de projecció in-
ternacional i cuidant l’impacte 
de la tecnologia en la societat.

El model d’ecosistema de Tech 
Barcelona es desplega amb el 
projecte Urban Tech Campus: 
una xarxa d’edificis singulars 
connectats perquè la innova-
ció i la tecnologia s’integrin a 
la ciutat, involucrin i convisquin 
amb els seus ciutadans. De fet, 
el Pier01, l’emblemàtica seu de 
Tech Barcelona, es troba des 
del 2016 al Palau de Mar, un 
antic magatzem portuari cons-
truït el 1890 que amb la trans-
formació de la ciutat pels Jocs 
Olímpics de 1992 es va rehabi-
litar com a oficines. El Pier01, 
destacat per la revista Forbes 

el 2017 com un dels cinc hubs 
d’innovació més importants del 
món, és un edifici de més de 
11.000 m2 que alberga un cen-
tenar de startups, corporacions, 
incubadores, inversors i institu-
cions públiques, i on treballen 
més de 1.000 persones.

Entre el 30 de novembre i l’1 
de desembre, Tech Barcelona 
organitza la tercera edició del 
Tech Spirit Barcelona, esdeve-
niment de referència de la co-
munitat innovadora local amb 
una mirada i ambició global. La 
Llotja de Mar es convertirà en 
un punt de trobada de l’ecosis-
tema innovador, amb ponents 
de primer nivell, els principals 
referents de l’ecosistema i con-
tinguts rellevants sobre tecnolo-
gia, innovació i emprenedoria 

CULTURA
Inverteix en cinema i… desgrava!
Diego Rodríguez, fundador i CEO de La Charito Films, empresa especialitzada en finançament de pel·lícules i espectacles

inversion@lacharitofilms.com
www.lacharitofilms.com

Des que era nen i vivia a la Bar-
celoneta amb la meva família, 
que sempre m’ha agradat anar 
al cinema. De jove, vaig co-
mençar a treballar com a agent 

de borsa i, quan 
podia, agafava la 
meva Vespa (a 
la qual vaig ba-
tejar amb el nom 
de Charito) per a 
anar a estrenes 
de pel·lícules i a 
festivals de cine-
ma. Així que, el 
2017, vaig unir la 
meva passió pel 
cinema amb la 
meva experiència 
com a inversor 
i vaig fundar la 
meva productora, 
La Charito Films, 
especialitzada en 
finançament de 
pel·lícules i espec-
tacles.

A través d’inver-
sors privats com 
tu, que poden ser 
autònoms o em-

presaris, financem projectes 
culturals, com una alternativa 
per a desgravar a Hisenda i pa-
gar, per tant, menys impostos 

en la declaració de la renda. 
Sona bé pagar menys impos-
tos, no creus?

Comptem amb sis productes 
diferents de finançament que 
ofereixen una rendibilitat a 
curt i mitjà termini als nostres 
clients, als qui assessorem de 
manera molt personalitzada en 
tot el procés d’inversió, perquè 
trobin el projecte que estigui 
més alineat amb els seus inte-
ressos i la seva situació finan-
cera. D’aquesta manera, una ve-
gada el nostre client ha decidit 
que vol ser un mecenes de la 
cultura, no ha de preocupar-se 
per res més, ja que nosaltres 
ens encarreguem de rendibilit-
zar la seva inversió amb dife-
rents projectes que tenim entre 
mans.

En aquests moments, grà-
cies a altres inversors com 
tu, hem produït la pel·lícula 
“Asombrosa Elisa” de Sadrac 
González-Perellón, amb Silvia 
Abascal, Asier Etxeandia i Iván 
Massagué, que es va estrenar 

el passat 14 d’octubre a sales 
de cinema. A més, coproduïm, 
al costat de Gonzalo Pérez Pas-
tor i Vertigen 360, l’espectacle 
“Cruz de navajas. Lo último de 
Mecano”, que podràs veure a 
Barcelona entre els dies 18 de 
novembre de 2022 i 8 de gener 
de 2023. I, també, l’espectacle 
musical “Love Love Love”, amb 
José Corbacho i Ramon Gener, 

que actualment està de gira per 
diferents ciutats espanyoles. 
Però és que, per al 2023, tenim 
damunt de la taula una pel·lícu-
la amb Fernando Tejero i Óscar 
Casas i molts projectes més 
que anirem materialitzant grà-
cies a inversors com tu.

Imagina’t acudir a l’estrena 
d’una pel·lícula, anar a un Festi-
val de cinema i envoltar-te de fa-
mosos o veure el teu nom en els 
crèdits del final d’una pel·lícula. 
Sona bé, veritat? Perquè no t’ho 
imaginis i ho facis realitat amb 
La Charito Films: inverteix, a tra-
vés de nosaltres, en cultura 

“Financiar 
projectes 
culturals. 
Inversió a curt 
i mig termini i 
desgravació a 
Hisenda.”

BODEGA FERMÍN       ESTRAPERLO
TAPES PLATILLOS&
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BELLESA AMB SALUT
Adeu estiu, hola a la cura de la pell 

PATROCINAT PER:

L’envelliment és un procés 
biològic que s’inicia en la 
concepció i acaba en la mort. 
És un fenomen eminentment 
progressiu que depèn de la 
naturalesa dels teixits, con-
dicionat per la pròpia edat 
i algunes alteracions meta-
bòliques. L’envelliment cutani 
s’associa a la senescència 
intrínseca i a les alteracions 
cutànies relacionades amb 
l’exposició solar, canvis fun-

cionals, mor-
fològics, hàbits, 
tabaquisme i en 
la dona, l’estat 
hormonal i les 
modi f icac ions 
cutànies relacio-
nades amb la me-
nopausa. 

Sabem que el sol 
mai ha estat el 
millor amic de la 
pell. Durant l’es-
tiu, ens exposem 
regularment a ell, 
sobretot quan es-
tem de vacances. 
Però fins i tot si 
ens limitem als 

centres de bronzejat, és molt 
fàcil -i perillós- passar-se. Els 
danys del sol s’acumulen per 
l’exposició als raigs UV i amb 
el temps notem un o diversos 

signes de fotoenvelliment: 
arrugues, línies d’expressió, 
pèrdua de fermesa, pell flàcci-
da, taques, pigmentació anor-
mal, entre altres símptomes.

Ara que li diem “adeu” a l’es-
tiu, hauríem de plantejar-nos 
immediatament la qüestió de 
“Com cuidem la nostra pell 
després de tanta exposició 
al sol?”.

Tinguem en compte que una 
vegada que apareixen els sig-
nes abans esmentats en el 
nostre cos i rostre no es po-
den revertir ni eliminar com-
pletament. No obstant això, 
hi ha algunes accions que 
podem fer per a disminuir sig-
nificativament aquests danys 
que es produeixen en la pell.

En centres especialitzats

És important que quan de-
cideixis acudir a centres de 
tractaments per a la cura de 
la pell, aquests siguin de con-
fiança i comptin amb espe-

cialistes mèdics que puguin 
realitzar un diagnòstic asser-
tiu sobre cada tipus de pell i 
sobre la base d’això, aplicar el 
procediment adequat.

l’Escola Internacional de 
Medicina Estètica i Cirur-
gia (EIMEC) i a EIMEC Clínic  
www.eimecclinic.com, tro-
baràs experts en la pràctica 
mèdica amb més de 20 anys, 
dedicats a l’estudi de la salut 
i el benestar de la pell, amb 
habilitats i tècniques que et 
garanteixen confiança i segu-
retat, on s’aborda la medicina 
estètica com una disciplina 
personalitzada de precisió, 
basant-se a conèixer les as-
piracions del pacient, el diag-
nòstic de la pell i els seus an-
tecedents o història clínica. 
La clau està a desenvolupar 
un protocol d’actuació de me-
dicina preventiva i correctiva 
adaptat a les necessitats i 
possibilitats de cadascun.

Els tractaments més reco-
manats per a circumstàncies 
de post-exposició excessiva 
al sol (com succeeix en fina-
litzar la temporada d’estiu) 
destaquem aquells que ens 
ajudin a recuperar l’estat na-
tural de la pell i reparar el mal 
produït per les radiacions del 
sol, com els que es detallen a 
continuació: 

•  Higiene facial. 

•  Hidratació profunda de cara, 
coll i escot.

•  Pack Detox complex.

•  Píling Químic. Tractament 
d’exfoliació i activador 
cel·lular.

•  Tractaments regeneratius.

•  Rejoveniment facial amb 
Àcid hialurònic

•  Inductors del col·lagen.

•  Revitalització de la pell amb 
Vitamines.

•  Tractaments làser per a re-
joveniment i eliminar taques 
facials

•  Teràpia fotodinámica

Cures a casa

Més enllà dels tractaments 
estètics especialitzats, hi ha 
rutines fàcils i diàries que 
pots seguir des de casa o on 
et trobis i que contribueixen a 
mantenir la teva pell saludable. 

•  Beure aigua diàriament. 
Mínim litre i mig.

•  Usar productes cosmètics 
adequats al teu tipus de pell. 

•  Ús de protector solar i evitar 
prendre el sol en excés. 

•  Usar una llet enriquida amb 
agents hidratants per a 
netejar i suavitzar la pell.

•  No abusar de l’ús de maqui-
llatge, per a evitar l’agressió 
mantinguda dels agents 
químics que poden deshi-
dratar la pell. 

•  Higiene diària de la pell. 
Rutines per a la cura diària i 
nocturna.

•  Hàbits de vida saludable. 
Alimentació, esport, evitar 
els tòxics, com tabac i 
alcohol i altres substàncies, 
respectar les hores de son i 
descansar cos i ment.

• Hidratació adequada 

La salut de la teva pell és a 
les teves mans.  Pots lluir una 
pell bella, lluminosa i jove.

La majoria de les persones 
desitgen “morir velles lluint 
joves”, i no estalvien sacrificis 
per a aconseguir-ho. Desitgen 
“comprar molts anys més de 
vida” (amb qualitat de vida, 
consti). Per a “rejovenir” la 
seva pell, les persones inten-
ten prevenir, ajornar o revertir 
els signes i símptomes de 
l’envelliment cutani.

La dermocosmética ha acon-
seguit un alt nivell científic i 
les noves tendències han per-
mès la creació de múltiples 
productes amb finalitats estè-
tiques que s’utilitzen per a la 
prevenció del mal cel·lular i la 
cura de la salut de la pell.

Entre els productes benefi-
ciosos per a la teva pell, des-
taquem la línia Luxfaciem Skin 
Renew. Una línia Premium i re-
volucionària amb fórmules úni-
ques i resultats visibles, ava-
lats per una recerca científica 
basada en CAP pepetide 5. Una 
molècula exclusiva que neix 
d’un descobriment innovador, 
on prestigiosos científics han 
demostrat la seva eficàcia i 
seguretat en els tractaments 
dels signes de l’envelliment 
i en la millora de la qualitat i 
aspecte de la pell, conservant 
la seva elasticitat i el propi 
col·lagen. Per a més infor-
mació d’aquests productes:  
www.luxfaciemskinrenew.com

Reconeguem-ho... la nostra 
pell és una de les zones del 
nostre cos que més cuidem, 
especialment a mesura que 
envellim. El nostre principal 
consell sempre serà marcar 
la diferència en la rutina diària 
per a aconseguir resultats re-
eixits i que t’ajudin a mantenir 
una pell sana, brillant i suau. 

Per això, ARA és el millor mo-
ment per a invertir en el be-
nestar de la teva pell  El sol mai va 

ser el millor 
amic de la 
pell.

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
Barcelona està malalta

“Iconofilia”, així com sona, la nostra ciutat està iconofílica, i pel 
que sembla no existeix cap intenció de trobar un remei que la faci 
sanar. Des de l’olimpíada de 1992 en què es van aixecar les torres 
bessones (Hotel Arts i la Torre Mapfre), la nostra ciutat ha entrat 
en una voràgine competitiva, per part dels genis del disseny, que 
no cessen d’aixecar torres de Babel, en una pugna per construir el 
que en un futur pugui arribar a ser la icona de la nostra ciutat.

L’últim, i que s’aixeca en el meu barri, és aquest magnífic Hotel 
Vela que tan descaradament ens han plagiat alguns països, com 
Dubai, –segons manifesta el nostre geni “català” de l’arquitectura i 
del disseny, Ricardo Bofill-.

Existeix la llegenda negra que a primària Ricardito va ser expulsat 
de classe en algun examen de F.E.N. per copiar. Però la veritat és 
que Bofill va acabar la carrera –i no em refereixo a la de copiador– 
amb bona nota.

Iconòfils, i iconoclastes, viuen en un enfrontament constant, de-
gut d’una banda al fet que ningú coneix quins paràmetres utilitzen 
les institucions per a adjudicar aquestes monumentals obres que 
encimbellen, i segurament enriqueixen als primers, i menystenen i 
condemnen a l’ostracisme als segons. El que si tenim clar els ciu-
tadans de vaig piular és que el preu que paguem no sols és econò-
mic; aquestes noves icones han fet desaparèixer altres que sense 
ser tan alts servien per a donar personalitat a la nostra ciutat, i 
de pas, servei als ciutadans de totes les condicions socials, –no 
com els nous–. Em refereixo al Porta Coeli, aquest restaurant l’en-
derrocament del qual es va realitzar sense nocturnitat, però amb 
traïdoria, i en el més estricte secretisme. L’edifici amenaçava ruïna, 

això és veritat, en part per l’abandonament que va sofrir durant 
els últims deu anys d’existència. El mateix que l’Escullera, que li 
va ser amputat al barri de la Barceloneta, davant la passivitat i la 
resignació dels veïns, que ja ens acostumem a acceptar la fatalitat 
com una cosa quotidiana.

El Porta Coeli era parada i fonda de totes aquelles parelles de des-
prés de donar curs a totes les passions dins dels seus vehicles, 
acudien lliures de “pols i palla” a recuperar forces amb uns cala-
mars a la romana, o uns musclos a la marinera, que eren els plats 
típics d’aquell santuari que al costat del far, assenyalava l’entrada 
al nostre port.

També va caure, a l’altre extrem de l’Escullera, una altra petita 
icona: el Rocamar. Famós per les paelles. Ningú va saber quan ni 
com, simplement un bon dia ja no estava. 

Estic segur que aquest edifici amb forma de vela, disseny ori-
ginal de Ricardo Bofill –no tinc cap mena de dubte– donarà als 

ciutadans de Barna un servei que farà 
que no trobem a faltar als anteriors i 
que amb els anys fins i tot arribarem a 
sentir-nos orgullosos d’ell.

Encara que sense parelles, passions, 
calamars ni musclos, resultarà difícil 

Vicens Forner 
Fotògraf i cronista

Menja  
de qualitat,  
menja  
de Mercat

Per què comprar  
al Mercat?

1    Obtens un tracte més pròxim i 
personalitzat. Ens coneixem.

2    T’assessorem i aportem la nostra 
experiència i confiança.

3    Els productes són frescos i de qualitat.

4    Contribueixes a revaloritzar 
l’economia local, donant suport al 
consum de proximitat o km zero.

5    Donem vida al nostra barri. Som 
d’aquí de tota la vida i potenciem la 
nostra identitat cultural.

6    Et coneixem i t’oferim productes 
adaptats als teus gustos i necessitats.

7    Pots demanar un producte específic 
i te l’aconseguim, encara que no el 
tinguem.

8    Contribueixes a generar menys 
contaminació, ja que pots reduir 
envasos a la teva compra.

9    Oferim varietat i productes de 
temporada.

10    Pots sol·licitar quantitats 
específiques, tipus de tall o altres 
especificacions, tens major flexibilitat.

Plaça Poeta Boscà, 1.
08003 Barcelona

AVIRAM 
Nieves - 651 585 714 
Francesc - 651 415 706 
Pere - 93 221 79 92 / 605 569 530

BAR - RESTAURANT 
Bar de Paco - 93 221 50 16 
El Café del Mercat 
– Magadalena - 687 713 720 
Marisma Nass - 93 221 94 04 
El Mercat - 93 221 54 58

CANSALADERIA - XARCUTERIA 
Alegre i Ramírez - 662 469 046 
Janet i Jordi - 93 221 81 12 /  
667 750 445 
Ramón - 93 221 78 65 /  
636 595 287

MENUTS 
Lidia - 670 368 584

CARNISSERIA 
Batllori - 93 221 79 92 /  
605 569 530 
Conchi - 93 221 81 24 /  
666 435 324

FRUITA I VERDURA 
Antonio i Pilar - 670 232 385 / 
647 824 724 
Kim - 658 795 445

LLEGUMS - PLATS CUINATS 
Casa Miliu - 93 221 79 85

PEIX I MARISC 
Encarna i Robert - 93 742 00 39 / 
605 172 177 
Gemma i Pepi - 93 221 81 13 / 
661 978 474 
Montse - 600 233 259 
Jesús - 688 308 880 
Montse i Sonia - 666 983 850 
Quim - 93 225 22 33 
Verónica - 646 638 521

DEGUSTACIÓ 
Alegre i Alarcón - 607 906 658

PARADES EXTERIORS 
Angi - 618 498 079 
Merceria Barceloneta 
- 639 172 246 
Isabel - 669 105 876 
Noemi - 93 221 49 04 
Pepi - 610 005 205
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