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EDITORIAL

Som de mar
Nascuda de la mar. Envoltada de mar. Amb olor de mar. La Barceloneta és mar. Podria haver-se aixe-
cat en la costa com fan totes les poblacions marineres, però es va entossudir a néixer mar endins, en 
terrenys robats a la Mediterrania. 

Després va ser la mar el que va portar a molts dels seus veïns. Aquests viatgers que es quedaven aquí 
després de desembarcar procedents d’altres latituds, o aquests altres que trobaven aquí la seva llar 
per a treballar en activitats marítimes: en la pesca, al port o a les drassanes.

Segurament per això aquí a l’Hospital li van cognomenar del Mar, o a l’Escola més singular per inno-
vadora inaugurada a la nostra platja la van cridar també del Mar.

Fem gust de mar. A sarsuela, a paella, a unes anxovetes o una ració de musclos. Plats mariners que 
menjàvem en aquells berenadors a peu de platja o a la barra de les nostres tavernes.

La mar ha estat fins i tot el nostre pati de joc. Nedant, jugant a waterpolo, a takatà a la platja, en un 
patí de vela o simplement prenent el sol.

Mira si som de mar, que molts fins vam ser concebuts amb el soroll de les ones de fons i la humitat 
de la mar. Al seient de darrere del cotxe aparcat al “Rompeolas”, per descomptat  
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HISTÒRIA
l’Escola del Mar 
Referent de la renovació pedagògica

L’agost de 1921 s’inaugurava a 
la platja de Barceloneta l’Escola 
del Mar. Una escola molt espe-
cial, per molts motius. 

Per què a la vorera del mar? 

En aquella època, quasi el 90% 
dels nens de les escoles mu-
nicipals patia algun problema 
de salut: tuberculosi, bronqui-
tis, escròfula o anèmia, entre 
d’altres. Per millorar la salut 
d’aquests infants més vulnera-
bles, l’Ajuntament va impulsar 
una sèrie de mesures, com or-
ganitzar colònies, crear escoles 
públiques a l’aire lliure, com 
l’Escola del Bosc, inaugurada 
el 1914 a Montjuïc, o posar en 

marxa el servei de banys de 
mar, dirigit pel pedagog Pere 
Vergés. On els nens passaven 
el dia a la platja fent exercicis, 
jocs i -molt important per la 
sovint situació econòmica fa-
miliar- esmorzant. Eren fills de 
famílies obreres que no podien 
accedir a la platja i que sovint 
vivien en condicions higièni-
ques molt precàries. 

Educació i salut

L’èxit del servei de banys de 
mar va portar en Pere Vergés 
a fundar un centre escolar a la 
mateixa platja. Així neix l’Esco-
la del Mar, que permetia combi-
nar la docència amb els banys, 

l’esport i els jocs a la sorra, que 
permetessin enfortir aquells in-
fants malaltissos. 

La construcció de l’Escola del 
Mar va ser obra de Josep Go-
day i es va ubicar a la Platja dels 
Pescadors de la Barceloneta, al 
final del carrer de la Concòrdia. 
Es tractava d´un edifici de fus-
ta amb uns pilars de formigó 
armat que l’elevaven lleugera-
ment de la sorra de la platja. La 
planta baixa era el parvulari i al 
menjador i al pis superior hi ha-
via quatre aules i un auditori. Un 
edifici amb una immensa “aula 
exterior”: la platja, on es realit-
zaven la majoria d’activitats.

L’objectiu era la formació de ciu-
tadans

El 3 d’agost de 1921 l’alcalde 
de Barcelona, Antoni Martínez 
Domingo, i el president de la 
Comissió de Cultura, Nicolau 
d’Olwer, van inaugurar oficial-
ment l’Escola del Mar.  L’ac-
tivitat pròpiament docent no 
començaria fins al 26 de gener 
de 1922, però aquell estiu les 
instal·lacions ja van acollir el 
servei de banys de mar.

Al principi els alumnes eren 
nens amb problemes de salut 
procedents d’altres escoles de 
la ciutat i sempre infants de fa-
mílies humils. Després, els veïns 

EINSTEIN A L’ESCOLA DEL MAR

El 22 de febrer de 1923 arriba amb tren a Barcelona Albert Eins-
tein acompanyat per la seva segona esposa, Elsa, procedent 
d’una gira pel Japó i Palestina.

Einstein havia rebut el premi Nobel de Física l’any 1921 per les se-
ves recerques. La seva fama i reconeixement internacional l’havia 
impulsat a realitzar nombrosos viatges pel món sempre convidat 
per col·legues científics. Segons la seva agenda oficial, el 27 de 
febrer, un dimarts, Einstein visita l’Escola de la Mar. 

Taller d’Història  
de la Barceloneta
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del barri van demanar poder 
portar ells també als seus fills.

L’Escola del Mar es va constituir 
com una institució pedagògica 
pública nascuda a iniciativa 
de l’Assessoria Tècnica de la 
Comissió de Cultura de l’Ajun-
tament de Barcelona, dirigida 
per Manuel Ainaud Sánchez. 
Inspirada en la renovació peda-
gògica de l’«Escola Moderna» 
impulsada per Ferrer i Guàrdia, 
i gràcies a Pere Vergés i Farrés, 
mestre i pedagog, impulsor d’un 
sistema pedagògic nou com va 
fer Ferrer i Guàrdia, Rosa Sen-
sat o a Madrid Francisco Giner 
de los Rios amb la Institución 
Libre de Enseñanza. A principis 
del segle XX va haver un reno-
vació pedagogica amb peda-
gogs joves que volien impartir 
sistemes nous d’ensenyament 
diferents als memorístics que 
practicava l’església, que era 
la dominant en el terreny edu-
catiu.

Gens convencional

L’Escola del Mar va ser un refe-
rent de la renovació pedagògi-
ca. Era una escola mixta, sense 
llibres de text, ni exàmens, on 
no s’impartien les assignatu-
res convencionals. A classe 
s’escoltava música clàssica, es  
jugava amb titelles, a escacs, 
es dibuixava o s’escrivien crò-
niques a la revista que els pro-
pis alumnes editaven: Garbí. A 
la platja, es prenien banys i es 
practicaven diversitat de jocs 
a l’aire lliure. Segons en Pere 
Vergés concebuda per crear els 
futurs ciutadans democràtics.

A l’inici del curs els alumnes 
es repartien en grups de tres 
colors (blau, blanc i verd), que 
competien en les diferents 
activitats escolars. Els propis 
alumnes gestionaven la biblio-
teca o el servei meteorològic, 
entre d’altres. Cada grup esco-
llia, democràticament, els seus 
responsables, i existia un Con-

sell General amb capacitat de 
decisió sobre l’organització del 
centre. L’escola era una petita 
república governada pels seus 
alumnes.

Han cremat l’Escola!

7 de gener de 1938. Plena Gue-
rra Civil. Una bomba incendiària 
llançada per l’aviació feixista 
italiana va impactar a l’Escola 
de Mar. L’atac no va provocar 
víctimes, però l’edifici de fusta 
va quedar arrasat pel foc i mai 
més es va tornar a aixecar en 
aquella ubicació. 

L’Escola del Mar va continuar 
la seva activitat lluny de la plat-
ja. Primer a la casa Balaguer, 
un xalet ubicat als Jardins del 
Roserar de Montjuïc, i al 1948, 
quan les instal·lacions del Ro-
serar havien quedat petites, 
l’Escola del Mar es va traslladar 
a l’antiga masia de Can Sors, a 
la muntanya del Guinardó, on 
ha continuat fins el dia d’avui   

PROTAGONISTA  
CINEMATOGRÀFICA

L’Escola del Mar va merèixer 
des dels seus inicis l’atenció 
dels pioners de cinema a Cata-
lunya.

Ja al 1922 es van filmar dos do-
cumentals de l’Escola promo-
guts per la Comissió de Cultura 
de l’Ajuntament. Des d’alesho-
res. Al llarg dels seus 100 anys 
d’història de la Barceloneta al 
Guinardó on continua, han estat 
diverses les filmacions. L’última 
per commemorar el Centenari 
és el documental de Francis 
Manzano Rojas “Blau, blanc, 
verd” (2022). El documental es 
projectarà al barri el 14 de ge-
ner a les 18h al Centre Cívic de 
la Barceloneta, en una sessió 
organitzada per l’Associació 
d’Antics Alumnes de l’Escola.

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 

CIEN AÑOS DE TAPAS
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L’Institut Hospital del Mar d’In-
vestigacions Mèdiques lidera 
l’estudi que avaluarà si una 

nova molècula pot servir per a 
millorar el rendiment cognitiu 
de les persones amb la síndro-

me de Down. L’estudi s’inscriu 
al projecte ICOD (Improving 
Cognition in Down Syndrome) 
per a la millora de la cognició en 
la síndrome de Down, impulsat 
per la Unió Europea en el marc 
del programa finançament 
d’I+D Horizon 2020, amb una 
subvenció de sis milions d’eu-
ros. L’equip de l’IMIM-Hospital 
del Mar, està liderat pel Dr. Ra-
fael de la Torre, i té com objectiu 
final aconseguir un tractament 
que millori la memòria de treball 
d’aquestes persones, un dèficit 
cognitiu clau en aquesta pato-
logia. La memòria de treball és 
aquella referida a la compren-
sió del llenguatge, la lectura, les 
habilitats matemàtiques, l’apre-
nentatge o el raonament. 

El tractament ja ha superat la 
fase d’assaig amb voluntaris 

sense la síndrome de Down, a 
la qual es buscava certificar la 
seguretat i tolerabilitat del medi-
cament. 

En aquesta nova fase es vali-
darà la seguretat del tractament 
en persones amb la síndrome 
de Down i es tindran els primers 
indicis d’eficàcia. Es calcula 
que els resultats poden estar 
disponibles a mitjans del 2023. 
Es tracta del primer estudi que 
analitza la viabilitat d’un nou 
tipus d’abordatge en aquest 
camp  

SALUT
Millorar la funció cognitiva  
en la síndrome de Down

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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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’aerolínia de baix cost i llarg 
radi LEVEL ha signat un acord 
estratègic amb Tech Barcelona 
per a impulsar la internacio-
nalització de l’ecosistema tec-
nològic i digital català a Amèri-
ca, a través de la connexió 
directa amb pols d’innovació 
de referència mundial com San 
Francisco o Boston, entre altres 
destins de l’aerolínia.

Els socis i partners de Tech Bar-
celona es beneficiaran de preus 
reduïts i descomptes en els vols 
que LEVEL opera des de Bar-
celona, amb destinacions tan 
diverses com Nova York, Bos-
ton, San Francisco, Los Ange-
les, Santiago de Xile o Buenos 
Aires. Per a l’aerolínia, aquesta 
col·laboració permet continuar 
secundant activament l’entorn 

digital i tecnològic de Barcelo-
na, la seva innovació, creativitat 
i talent jove.

Segons Ricard Falomir, Chief Di-
gital & Operations Officer de LE-
VEL, “aquest acord neix de l’ob-
jectiu compartit de donar suport 
a iniciatives que contribueixin a 
la innovació i la internacionalit-
zació de Tech Barcelona. 
Per a LEVEL, aquesta sig-
natura que avui anunciem 
suposa una nova mostra 
del compromís de l’aerolínia 
amb el desenvolupament 
de l’ecosistema empresa-
rial, digital i tecnològic de la 
Ciutat Comtal”.

Per part seva, Miquel Martí, 
CEO de TechBarcelo-
na, assegura que “la 
internacionalització 
de l’ecosistema tecnològic i di-
gital de Barcelona a Amèrica és 
un focus de creixement estratè-

gic. Aquest acord de col·labora-
ció ens ajudarà a fomentar que 
emprenedors, corporacions i 
inversors relacionats amb Tech-
Barcelona representin l’ecosis-
tema local a escala global, així 
com estrènyer els seus vincles 
amb centres d’innovació conso-
lidats com Boston o San Fran-
cisco”  

INNOVACIÓ
Aliança Tech Barcelona & LEVEL

Ricard Falomir, Chief Digital & Operations Officer de LEVEL i Miquel 
Martí, CEO de Tech Barcelona. 
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Del 5 de desembre al 6 de ge-
ner, el Moll de la Fusta acull la 
quarta edició de “Nadal al Port”. 
L’objectiu del Port és sumar-se 
activament a l’oferta nadalenca 
de Barcelona i alhora fomentar 
la cultura i el patrimoni marítim 
entre la ciutadania i consolidar 
el Moll de la Fusta com un es-
pai de trobada que enforteixi la 
relació entre el Port i la ciutat.

L’encesa tradicional de llums 
va tenir lloc el 5 de desembre, 
amb l’actuació de l’Edu Esteve 

d’Eufòria, els Cors de Palau Vin-
cles -projecte sociomusical del 
Palau de la Música- i el Cor Mit-
jans de l’Orfeó Català, que van 
interpretar peces tradicionals 
nadalenques.

Entreteniment, divulgació i so-
lidaritat

Com a novetat d’enguany, el 
Mercat de Nadal compta amb 
una pista de gel sostenible i 
ecològica de 400 m² per poder 
gaudir de l’activitat en família. 

Activitat que s’afegeix a les ja 
tradicionals atraccions com el 
carrusel antic, el trenet i la roda 
de 65 metres d’alçària.

El “Nadal al Port” disposa d’es-
pais de difusió de la cultura por-
tuària i marítima, on es desen-
volupen activitats i tallers per a 
infants on poden aprendre a ser 
estibadors movent contenidors 
de mercaderies, iniciar-se en el 
món del rem o gaudir del mar 
amb jocs. La Federació Cata-
lana de Vela, la Copa Amèrica, 

l’Institut i la Facultat de Nàuti-
ca, el Real Club Marítim, el Club 
Natació Barcelona, Veles per 
l’Alzheimer, o l’empresa Hutchi-
son Ports Best, entre d’altres, i 
fan realitat aquesta interessant 
oferta lúdico-cultural.

Un cop més, el Mercat és punt 
de trobada de les entitats i les 
escoles de música del barris 
propers al Port. Més de 500 
persones actuaran a l’escenari 
principal durant aquests dies, 
que també acull la Ballada So-

PORT
Al Nadal, llum al Port 
El Port de Barcelona organitza una nova edició de 
“Nadal al Port” al Moll de la Fusta

“Nadal al Port” 
disposa d’espais 
de difusió de la 
cultura portuària 
i marítima, on 
es desenvolupen 
activitats i tallers 
per a infants
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lidaria per recollir Fons per La 
Marató de TV3 i Catalunya Rà-
dio, dedicada enguay a la salut 
cardiovascular.

Al Mercat es pot degustar un 
gran ventall de productes gastro-
nòmics així com trobar articles 
artesanals i articles de regal.

Més de 85.000 llums led

És la quantitat de llums que 
componen la il.luminació al 
Moll de la Fusta. Una especta-
cular il.luminació zenital al llarg 
del moll junt a la bola de Nadal 
transitable pel seu interior, són 
els elements protagonistes 
cada vespre d’un espectacular 
espectacle de llum i música. 

No pot faltar un pessebre i els 
Reis d’Orient , que il·luminen 
l’aigua on estan atracats els 
històrics vaixells del Museu 
Marítim de Barcelona: el Pai-
lebot Santa Eulàlia i el Far Bar-
celona, guarnits per l’ocasió i 
oberts per visitar  
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BARCELONETALENT
Eva Estébanez-Perpiñá
“Treballem per a combatre el càncer de pròstata”
No presumeix de treure’s al mateix temps dues carreres, ni de ser una científica internacionalment recone-
guda, ni de dirigir un grup de recerca per a, entre altres projectes, buscar combatre aquest maleït càncer de 
pròstata que tant ens preocupa als que ja tenim 50 anys. Presumeix d’ensenyar a fer crema catalana a tot un 
Premi Nobel i, sobretot, presumeix de ser de la Barceloneta. És l’Eva, la filla de la Rosalía i el José Luis de 
Casa Perpiñá.

Des de petita sabia que es dedi-
caria a estudiar la naturalesa, si 
bé encara no sabia que això es 
deia Biologia i Bioquímica

A mi sempre m’ha agradat molt 
cuidar plantes. M’atreia la natu-
ralesa. Als 5 o 6 anys li vaig dir a 
la meva mare que el que jo volia 
era tenir una floristeria. Per a tenir 
plantes i flors però sobretot per a 
estudiar-les. 

Estudiant del Col·legi Virgen del 
Mar i de l’Institut Joan Salvat-Pa-
passeit, sempre a la Barceloneta

Els meus pares tenien molt clar 
que havíem d’anar a escola d’aquí 
i tenir un ambient de barri. Van 
ser uns anys molt feliços. El Vir-
gen del Mar m’encantava i recor-
do aquest edifici d’una manera 
molt entranyable. 

Em venen a la memòria especi-
alment 3 professors que em van 
marcar: l’Imma, l’Esperança i el 
Santiago -Salvi-. Jo era una nena 
molt curiosa i ells van saber es-
timular aquesta curiositat. Quan 
vaig estar malalta d’asma i m’era 
impossible assistir durant mesos 
a classe, ells es van preocupar 
perquè pogués seguir el curs. 
Mai ho oblidaré.

Arriba la universitat (UAB) i no 
contenta amb estudiar una car-
rera de les difícils, n’estudies 
dues (Bioquímica i Psicologia) i 
assignatures soltes de medicina

Jo tenia clar que volia fer biolo-
gia, però gràcies a les classes de 
psicologia que vaig rebre al COU 
vaig pensar que també volia sa-
ber les bases biològiques de la 
conducta. De fet vaig començar 
primer per la carrera de psicolo-
gia i el segon any ja vaig cursar 
les dues en paral·lel. Podrien 
semblar allunyades però penso 
que la conducta també té una 
part biològica important. 

Sí, van ser anys de bogeria. D’es-
tudiar molt i viure l’estrès de l’èpo-
ca d’exàmens multiplicat per dos, 
però el tornaria a repetir. 

Després toca especialitzar-se i 
fer la tesi doctoral. Llavors vas 
i et tractes amb tot un Premi 
Nobel. Per a què ens conforma-
rem amb menys, no?

Va ser casual. Jo al meu tutor 
de carrera li insistia que volia 
marxar fora i en aquesta època, 
sense internet, no coneixies molt 
els possibles destins i oportuni-
tats. Fins que em va comentar 
la possibilitat d’anar a Alemanya 

al grup del Robert Huber. Vaig dir 
que sí però jo no sabia ni qui era 
aquest senyor. Vaig comentar a 
un company la possibilitat i em 
va dir sorprès “però tu saps qui 
és? És un Premi Nobel!”. Llavors 
vaig ser conscient de la impli-
cació que tindria això en el meu 
futur professional. Me’n vaig anar 
amb la meva companya Marta i 
ens van fer un contracte inicial de 
3 mesos. El deguérem convèncer 
perquè ens va renovar amb un 
contracte de 3 anys més. Sens 
dubte, el meu tutor de la Universi-
tat Autònoma va veure molt clar 
on encaixaria. 

I dins de la Bioquímica, el teu fort 
és tot el que es refereix a les mo-
lècules 

M’especialitzo en Biologia Estruc-
tural i Bioquímica-Biofísica. Estu-
dio les proteïnes,  que són els tre-
balladors de les nostres cèl·lules, 
encarregades de fer les diferents 
funcions. Podríem dir que la meva 
passió són les molècules. M’agra-
da veure-les amb detall atòmic. 
Vaig al Sincotrón de Cerdanyola*, 
que ens permet estudiar-les en 
una proximitat molt major per a 
veure quina forma tenen i com 
funcionen, i després per a pensar 
com dissenyarem fàrmacs per a 
les diferents malalties. 

Un exemple d’aquests fàrmacs 
que dissenyeu?

Treballem per a combatre el càn-
cer de pròstata. Un càncer que pa-
teixen 1 de cada 6 homes a partir 
dels 50 anys. Busquem nous me-
dicaments que ho puguin cronifi-
car, frenant així el seu desenvolu-
pament i permetent al pacient una 
llarga supervivència.

Doncs, en el meu nom i en el de 
tots els de la meva generació, 
gràcies

Però el més important és preve-
nir. No et saltis les revisions i fes-
te les anàlisis PSA regulars que 
t’indiqui l’uròleg. Et poden salvar 
la vida.

Desenvolupes gran part de la 
teva carrera fora de les nostres 
fronteres. Aquí la ciència no té 
futur?

Jo no vaig marxar per no tenir fu-
tur; tenia oportunitats aquí. Pen-
so que tenim futur aquí i sobretot 
tenim un potencial impressionant 
que, això sí, no sempre està cui-
dat com mereixeria. Ni a nivell de 
mitjans ni a nivell de sous. Però 
a mi m’agradava viatjar i jo volia 
veure com es treballa en altres 
països i després tornar. 

Pensava que els científics no 
sortíeu del laboratori

Passem moltes hores al labora-
tori, lògicament. Però el treball 
de científic penso que requereix 
viatjar molt pel món. Per a for-
mar-nos, assistir a conferències, 
estar al dia de noves tècniques, 
conèixer a altres professionals i 
intercanviar experiències.

La ciència és un món d’homes?

Desafortunadament, en alguns 
càrrecs encara sí. Durant les car-
reres, a la universitat, hi ha moltes 
noies, però a mesura que puges 
els escalafons professionals des-
cendeix la presència femenina. 
Arriba un moment que moltes 
dones han de decidir si volen 
ser o no mares. Unes opten per 
retardar la maternitat, com és el 
meu cas, però moltes decideixen 
renunciar a ser mares per la pro-
fessió. Però els anomenem-los 
“caps caps” solen ser homes. Em 
sap molt de greu, però és així.
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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

Seiko  
AGENT

Però tu ho has aconseguit. Ets 
mare

Vaig tenir la meva filla Milena 
justament quan vaig començar 
el meu grup de recerca indepen-
dent. Conciliar les dues facetes 
va ser difícil. A més jo no vaig dei-
xar d’impartir les meves classes 
a la universitat. O sigui compati-
bilitzava la recerca, la docència i 
la maternitat. Donava el pit, anava 
a les classes i donava una nova 
presa abans d’entrar al laboratori. 
Però, una vegada més, la meva 
gran ajuda van ser els meus pa-
res. Sense aquest suport familiar 
hauria estat impossible. 

També dones classe?

M’encanta. Imparteixo aproxima-
dament 250 hores a l’any. El tracte 
amb els alumnes em resulta molt 
enriquidor i m’obliga a estar cons-
tantment formant-me. Després 
algun d’aquests alumnes es con-
verteix en company. 

Jens, la teva parella, també és un 
reconegut científic. A casa no-
més es veu Discovery Science o 
us heu atrevit, per exemple, amb 
un Sálvame Deluxe? 

Sálvame Deluxe potser és molt 
dur, però sí li he posat Torrent, per-
sonatge al·lucinant per a un ale-
many com Jens. Però a casa es 
veu molt cinema espanyol i sèries 
de tota mena però ens va agra-
dar especialment Breaking Bad, i 
també som fans del Sheldon Co-
oper i ens agrada la ciència-ficció. 

Però sí, sí que parlem de ciència 
a casa. Som dos científics molt 
“friquis” i costa desconnectar al 
100%. 

Robert Huber, la teva parella 
Jens… Se’ns ha germanitzat 
L´Eva?

O jo els he catalanitzat a ells. Jens 
és un entusiasta de Barcelona. De 
fet, ell va aconseguir primer la pla-
ça a l’IRB, Institut de Recerca Bio-
mèdica, per a tornar aquí. A Huber 
i a altres col·legues alemanys, 
americans i de diferents parts del 
món, ni t’imagines com els he afi-
cionat al pa amb tomàquet o a la 
crema catalana. Alguns ja la fan 
millor que jo.

Tornem d’on vas sortir. Què és 
per a tu el barri?

Penso que tu portes sempre el 
teu barri dins. El teu origen, la 
teva gent. Quan estàs lluny trobes 
molt a faltar sobretot a la família 
i al teu anterior entorn. Especi-
alment abans, que no hi havia 
Whatsapp ni videotrucades. A 
l’inici, a Alemanya, ens comunicà-
vem per fax. Igualment, sempre 
he procurat adaptar-me al lloc 
on estava, viure’l i fer-lo una mica 
també meu. 

Però sí, el barri és casa meva. Per 
a mi és molt bonic conèixer a la 
gent i que et coneguin. M’agrada 
que no sigui anònima, que se’m 
reconegui com “la filla de la Ro-
salía i el José Luis de Casa Per-
piñá”  

Tot va començar al Virgen del Mar 

A la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) va poder si-
multaniejar Bioquímica i Psicologia, i  assignatures de Me-
dicina. Es va especialitzar en Biologia Estructural i Bioquími-
ca-Biofísica durant el seu doctorat al Max-Planck-Institut de 
Bioquímica a Munich, Alemanya, sota la direcció dels pres-
tigiós científic Prof. Robert Huber (Premi Nobel de Química, 
1988). 

Desprès Vancouver (Canadà) i al laboratori del Prof. Robert 
J. Fletterick a la Universitat de Califòrnia, San Francisco 
(UCSF). Fins que va iniciar el seu laboratori independent grà-
cies a unes ajudes Ramon i Cajal del Ministeri i Marie Curie 
de Reintegració a l’Institut de Biomedicina (IBUB) de la Uni-
versitat de Barcelona (IBUB), la Universitat número u als ràn-
quings actuals d’Espanya i Catalunya. El seu laboratori està 
ubicat al Parc Científic de Barcelona, que és un dels eco-
sistemes referents a Europa en investigació, transferència 
tecnològica i innovació. Eva és professora del Departament 
de Bioquímica i Biomedicina Molecular i imparteix classes 
a les Facultats de Biologia i Farmàcia, als Graus de Biologia 
i Bioquímica de la Facultat de Biologia (UB), i al Màster de 
Biotecnologia (Facultat de Farmàcia, UB).

En companyia del  
Prof. Robert Huber  
(Premi Nobel de Química, 1988)

En Familia
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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!

EDUCACIÓ
La UPF s’obre de nou al barri

El campus del Mar de la Univer-
sitat Pompeu Fabra obre les se-
ves portes a totes les persones 
que vulguin assistir a una classe 
impartida per la Facultat de Ci-
ències de la Salut i de la Vida

Cada trimestre s’ofereixen 
sessions amb continguts en-
tenedors de diverses assigna-
tures, com ara Neurobiologia, 
Fisiologia Humana, Bioètica, 
Conceptes Bàsics d’Enginyeria 
Biomèdica i Fisiologia General, 
entre altres.

Mitjançant l’acció “La Facultat 
al Barri”, el campus del Mar 
vol promoure les relacions ve-
ïnals amb Barcelona i reforçar 
la implicació de la comunitat 
universitària amb el seu entorn. 

Aquesta iniciativa suposa una 
oportunitat per acostar la do-
cència a la societat i malgrat 
que pugui semblar que els en-
senyaments que s’imparteixen 
són molt tècnics, hi ha sessi-
ons que poden interessar a per-
sones allunyades de l’àmbit de 
la Medicina i de les Ciències de 
la Vida, i la Facultat al Barri els 
brinda l’oportunitat de conèixer 
com és la vida a la universitat. 

Les assignatures que oferim 
corresponen als diferents graus 
impartits per la Facultat de Ci-
ències de la Salut i de la Vida 
(Biologia Humana, Medicina, 
Enginyeria Biomèdica).

Properes sessions durant el se-
gon trimestre:

•  30/01/2023 “Orígen dels Ver-
tebrats” Assignatura: Zoolo-
gia (primer curs del grau en 
Biologia Humana). Professor: 
Salvador Carranza. De 9.30 a 
10.30 h. 

•  24/02/2023 “Sistema Diges-
tiu” Assignatura: Fisiologia 
Humana (segon curs dels 
graus en Biologia Humana i 
en Medicina). Professor: Paco 
Muñoz. D’11.00 a 12.00 h.

•  02/03/2023 “Bases Biológi-
cas del Autismo” Assignatu-
ra: Neurobiologia (quart curs 
del grau en Biologia Humana) 

Professora: Olga Valverde. De 
9.30 a 10.30 h.

Les classes estan obertes a 
tothom i l’únic requisit és tenir 
més de 16 anys. Les persones 
interessades a rebre informa-
ció sobre la iniciativa poden 
trucar al telèfon 933163503 o 
enviar un correu electrònic a 
biomed.comunicacio@upf.edu, 
indicant: Nom complet, Data de 
naixement, Telèfon de contacte 
i Correu electrònic (opcional)  

Vols assistir a una 

classe universitària?

Aquest trimestre,

la Facultat de Ciències 

de la Salut i de la Vida 

de la UPF te n’ofereix tres

SÍ!

El què?
Mari, ho has sentit?

LA
FACULTAT
AL BARRI 

Apunta-t’hi trucant al 93 316 35 03 o envia un correu a l’adreça biomed.comunicacio@upf.edu

“Com podem dissenyar y crear nous organismes vius"
Conceptes Bàsics d'Enginyeria Biomèdica 

Javier Macía

31/11/2022
D'11.00 a 13.00 h

26/11/2022
D’12.00 a 13.00 h

“Malalties Infeccioses, Virus”
Biomedicina i Benestar Planetari 

Berta Alsina

Campus del Mar 
Doctor Aiguader, 80 
08003 Barcelona



Essència Barceloneta en positiu14

Aquí trobarà la millor cuina mediterrània i de mercat degustada 
a la vora del Mediterrani. Una oferta amb més de 50 anys i dos 
secrets: la qualitat i el servei.
Qualitat, conseqüència de la nostra exigència en la selecció dels 
millors productes frescos del bé fer del nostre xef. Servei, perquè 
Silvestre Sánchez i el seu equip atenen els clients en tot moment 
com a nosaltres ens agradaria ser tractats. No hi ha més secret.
Ho comprovarà degustant les nostres famoses paelles, els nostres 
exquisits pernils de Salamanca, les carns i el millor marisc i peix 
seleccionat diàriament a la llotja del port de Barcelona.

RESTAURANT  
MARISQUERIA  
SALAMANCA

PEPE RUBIANES, 34. 08003 
Barcelona
T: 93 221 50 33
info@restaurantesalamanca.es 
www.restaurantesalamanca.es

Un restaurant emblemàtic de la  
Barceloneta des de fa més de 50 anys 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ai1671013291111_AAFF_TelparkBarcelona_Navidad22.pdf   2   14/12/22   11:21



Essència Barceloneta en positiu 15

CRÒNIQUES DE L’ÒSTIA
Uns obren i uns altres tanquen

Any 2008, el bar Emilio tanca 
portes per no tornar a obrir. 
Aquell temple de la canya i l’en-
trepà de botifarra blanca cau 
víctima de l’especulació i la ju-
bilació de l’Evaristo i el Paco, 
que heretaren el negoci del 
pare –Emilio el Gafas– que el 
regentava des de feia mes de 
100 anys. Un cop molt dur per 
una clientela que es va trobar al 
carrer sense un espai on anar a 
petar la xerrada i compartir taula 
i baralla. 

Un lloc de trobada per a la gent 
del barri que el turista no s’havia 
atrevit a profanar. Pepe Rubia-
nes va ser durant molts anys un 
assidu d’aquest lloc d’acollida 
on passava els matins compar-
tint taula amb els nadius que no 
deixaven de sorprendre’l amb 
les seves històries i acudits.

Uns anys mes tard, al  2016, el 
que va estar –durant gairebé un 
segle– el restaurant  insígnia 
del nostre barri  “La Puda- Can 
Manel”, cau també, i reobre les 
seves portes, renovat, amb nous 
propietaris, un altre estil, i un al-
tre nom.

I com si fos una filera de fitxes 
de dominó  a escassos 400m de 
distància una altra icona de la 
restauració  –L’Hispano–  tanca 
per, al igual que l’anterior, passar 
a unes mans alienes.

A aquest fet se li diu  traspassar 
el negoci. Una situació que es 

repeteix sovint a la Barceloneta, 
–a tota Barcelona penso jo–; és 
el mes natural, i personalment, 
m’alegro pels propietaris que  
després de tota una vida dar-
rere d’uns fogons, o regentant 
un negoci que cada vegada ho 
és menys, qüestionen  si val la 
pena aguantar i treballar fins al 
final. 

Pocs bars i restaurants seguei-
xen en mans dels seus funda-
dors o dels hereus, d’aquests: 
el Jaica, la Cova Fumada, Can 
Soler, Paco Alcalde, el Rei de la 
Gamba, el Salamanca, Ramonet, 
el bar Ros, el Vaso de Oro, Ros-
sinyol, Can Majó, i potser algun 
mes.

Tots els altres, gairebé un cente-
nar, han estat traspassats o ve-
nuts –i alguns, més d’un cop–. 
Com són  El Cherif, Can Joanet, 
Casa Tipa, Villoro, Costa Brava, 
i una cinquantena més que avui 
es troben en  mans d’estrangers 
que han pujat els preus i no te-
nen res a veure amb la tradició 
de la cuina de l’àvia que ha do-
nat prestigi a aquest barri, que 
un dia va ser mariner.

Els elevats lloguers, els impos-
tos  abusius, les normatives des-
gavellades i el baix poder adqui-
sitiu dels clients, provoquen que 
els comerciants de la Barcelone-
ta hagin de traspassar, vendre, 
o tancar els negocis, sobretot 
quan arriba  l’edat de jubilar-se. 

Molts veïns defensem a ultrança 
el comerç de proximitat, malgrat 
que a l’hora de comprar preferim 
anar a les grans àrees, als super-
mercats, o en el cas del mercat, 
ens escapem a Santa Catalina, 
o la Boqueria provocant que al 
nostre, cada dia es tanquin més 
parades. Aquesta actitud hipò-
crita amb la qual volem justificar 
el fet que no som capaços de 
defensar o almenys rellentir el 
negre  futur del comerç a la Bar-
celoneta, solament serveix per 
enganyar-nos a nosaltres ma-
teixos intentant desviar la nos-
tra responsabilitat cap a altres 
sectors –com el turístic– que en 
realitat pel comerç  pot acabar 
sent la solució.       

La Barceloneta va ser durant 
mes de dos segles un barri co-
mercial i industrial, els horaris de 
treball eren de 24 hores  en torns 
de 8 hores, els obrers d’anada i 
de tornada a la feina passaven 
pel bar, provocant que mai po-

guessin tancar, com a molt mig 
hora per netejar cada 8 hores. 

Amb pisos de 30 metres qua-
drats els caps de família feien 
més vida al bar que a casa. 

Cada dia som més conscients 
que en aquesta nova Barcelone-
ta que es projecta sobre el paper 
en els despatxos dels especula-
dors i els funcionaris no estan 
reflectides les “persones” que 
viuen amb 400 euros de pensió 
o de viduïtat –que aquí som ma-
joria–.   

A aquesta situació li diuen  pro-
grés, i es un tren que no és pot 
aturar, l’hem d’agafar en marxa, 
preparant als nostres joves i 
convencent-los que la formació 
com a professionals serà fona-
mental per la seva supervivèn-
cia al barri.

En  quant als negocis que es 
traspassen, com bé va dir un dia 
Paco Camarasa al públic que es 
lamentava –quan va tancar la lli-
breria Negra I Criminal–: “Si no 
voleu que tanqui, compreu-me 
llibres”  

Vicens Forner 
Fotògraf i cronista
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Pop, entre altres. “Cruz de Na-
vajas. El último Mecano” no és 
un tribut, ni una imitació; és el 
major reconeixement al grup 
espanyol més gran de tots 
els temps, que suma el millor 
d’un concert amb una increï-
ble experiència audiovisual. 
Més de 150.000 persones ja 
ho han pogut comprovar a 
Madrid, València, Bilbao i 
Saragossa. I, a 
Barcelona, pots 
veure-ho fins el 
8 de gener  

CULTURA
El major reconeixement a Mecano

El dimarts 22 de novembre, va 
ser l’estrena oficial de “Cruz de 
Navajas. El último Mecano” a La 
Cúpula de las Arenas de Barce-
lona. Pel photocall de l’estrena, 
van posar l’elenc de cantants, 
músics i ballarins; així com part 
de l’equip de Gonzalo Pérez 
Pastor, Vértigo 360 i La Charito 
Films –que són les tres copro-
ductores de l’espectacle- i per-
sonalitats del món de l’especta-
cle, com l’actor José Corbacho, 
el músic Ramon Gener, la co-
reògrafa Coco Comín o el Mag INVERSIÓ EN CULTURA

“Cruz de Navajas. El último Meca-
no” és un exemple d’inversió en 
projectes culturals. Finançat per 
petits i mitjans inversors, els hi ha 
permès gaudir d’un retorn a curt i 
mitjà termini amb la corresponent 
desgravació fiscal.

T’agradaria ser un d’ells?

inversion@lacharitofilms.com
www.lacharitofilms.com

T’HO PERDRÀS? COMPRA LES TEVES ENTRADES A:  
https://cruzdenavajasmusical.com
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ORGANITZADOR COL·LABORADORSENTITAT BENEFICIÀRIA INSTITUCIONS

Inscripcions solidàries a www.cnab.cat1 de gener de 2023,12:00h a la platja de Sant Sebastià  -
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ESPORT
Del Ballet Aquàtic a la Natació Sincronitzada

El Ballet Aquàtic neix a la fi del 
segle XIX a Anglaterra. La gran 
repercussió que al 1907 va cau-
sar una exhibició que va realit-
zar la nedadora australiana An-
nette Kellerman a Nova York ho 
va popularitzar en països més 
modernitzats en aquesta època, 
com els Estats Units, Austràlia i 
la mateixa Anglaterra. Al 1926 
es va realitzar el primer campi-
onat de figures i als anys 1933 
i 1934 va triomfar l’ espectacle 
“Sirenes Modernes”. 

Als anys 40, pel·lícules com  
“Escola de sirenes” o “La prime-
ra sirena”, protagonitzades per 
Esther Williams, van acabar de 
popularitzar una modalitat con-
siderada més com a espectacle 
que com a esport.

Arriba a Espanya

El 1951 un equip dels Estats 
Units realitza una exhibició a 
Barcelona, i uns apassionats 
Esteban Amat i Jaume Solé de-
cideixen formar un conjunt amb 
nedadores del Club Natació 
Barcelona que realitzen uns pri-
mers “dibuixos” estàtics a l’ai-
gua. Aquestes pioneres van ser 
Else Herbolzheimer, Paquita Ro-
meu, Maria Sans, Paquita Clos, 
Mª Dolors Amat, Montserrat 
Mechó, Mercedes Ferrer, Juani-
ta Ferrerons, Pilar Miralles, Elsa 
Verdugo i Maria Luisa Maestro.

Al 1952, el Campionat d’Es-
panya de Natació celebrat a 
Montjuïc, finalitza amb el primer 
ballet aquàtic d’un equip català 
compost per vuit nedadores. Un 
any més tard, es produeix la pri-
mera participació internacional 
en la Segona Setmana Interna-
cional, organitzada per la Socie-
tat Atlètica Barcelona.

Al 1955, es realitza una exhibi-
ció als Jocs Mediterranis, cele-
brats a Barcelona, amb el “solo” 
realitzat per María Dolores 
Amat denominat “Tango blau”. 
La cerimònia de clausura és a 
càrrec de l’equip de ballet aquà-
tic compost per l’esmentada 
María Dolores Amat, Mercedes 
Ferrer, Carmen Hartmann i Lui-
sa Maestro que interpreten la 
peça “Barcarola”.

L’equip del C.N. Barcelona re-
alitza al 1956 una reeixida gira 
actuant a Narbona, Perpignan, 
Valence, Nimes i Marsella, que 
es repetiria al 1957 i 1958.

Campionats de Catalunya i Es-
panya

El primer Campionat de Cata-
lunya de “Natació Artística i 
Ornamental”, organitzat per la 
Federació Catalana de Natació 
(F.C.N.) i el C.N. Montjuïc, se 
celebra l’estiu de 1958. Mesos 
després també se celebra el pri-
mer Campionat d’Espanya, or-

ganitzat per la Federació Espa-
nyola de Natació, la Federació 
Catalana de Natació i la Socie-
tat Atlètica de Barcelona.

La dècada dels 60 finalitza amb 
el que podríem considerar el 
naixement com a tal de la Na-
tació Sincronitzada a Espanya 
tal com la coneixem avui dia, 
adoptant la reglamentació de 
la Federació Internacional de 
Natació Amateur. Esment espe-
cial en aquesta fase mereixen 
César Villegas (C.N. Kallipolis) i 
María Aumacellas (Real Canoe), 
principals artífexs d’aquesta fita 
històrica.

Olímpiques i aviat medallistes

Cal esperar fins al 1981 per a 
celebrar el primer Campionat 
d’Espanya per Grups d’Edat 

(Aleví, Infantil i Juvenil). I per 
fi al 1984 la Natació Sincronit-
zada Espanyola obté el rang 
d’esport olímpic, durant la cele-
bració dels Jocs Olímpics d’At-
lanta, amb la participació del 
duo compost per Anna Tarrés i 
Mónica Antich.

És un punt d’inflexió. El nivell de 
les nedadores espanyoles evo-
luciona ràpidament gràcies al 
treball i la constància d’un redu-
ït però il·lusionat grup humà que 
va portar la nostra sincro a nivell 
internacional, amb medalles en 
Jocs Olímpics, Mundials i Euro-
peus en les tres modalitats de 
solos, duos i equips. 

Entre altres nedadores, cal es-
mentar noms com els de Gem-
ma Mengual, Paola Tirados, 
Andrea Fuentes o Ona Carbo-
nell. Esment especial mereix 
la seleccionadora Anna Tarrés, 
una veritable innovadora i gran 
responsable de l’enlairament de 
la sincro al nostre país   

L’equip de natació sincronitzada del 1951. D’esquerra a dreta, Carmen 
Santamaria, Paquita Esteban, Mª Lluïsa Virgili, Pilar Pérez, Mª Dolors 
Porcel i Carmen Fraile.
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ESPORT
Enriqueta Moyano, una de les pioneres

“Com l’Esther Williams”

Enriqueta Moyano acaba a l’ai-
gua perquè un traumatòleg li 
diu que les botes ortopèdiques 
no bastaven per a millorar els 
seus problemes de cames i co-
lumna, i menys amb l’alçada de 
la nena. “Que provi de nedar!”.

“I des que em van tirar a la pisci-
na, em vaig adonar que l’aigua 
era el meu element. Em sentia 
lliure, àgil, feliç”. Enriqueta ne-
dava i competia especialment 
en llargues distàncies fins que 
descobreix la natació sincronit-
zada als 13 anys. 

Era l’any 1962 i ser nedadora no 
era fàcil. Cada dia calia agafar 
el tramvia i l’autobús per a fer 
fins a 3 sessions diàries d’en-
trenament. A l’arribar a casa a 
la nit “algunes veïnes comen-
taven a la meva mare que pas-

sar-se tantes hores a la piscina 
en vestit de bany i envoltada de 
nois, era de fresques”. Recorda 
Enriqueta.

Avançades al seu temps

Aquests inicis de la sincro van 
comptar amb el suport d’una 
sèrie de patrocinadors (Damm, 
Pepsi Cola i la marca de vestits 
de bany Jantsen) per a formar 
el Grup Drink. Un conjunt de 
noies que pels anys 63 a 65 en-
trenen a la Sant Jordi, a Mont-
juïc i més tard a Can Caralleu, 
a les instal·lacions on naixeria 
el Kallypolis, club referència de 
la sincronitzada al nostre país. 

El Grup era com una família. 
Tots ajudaven, pares i nuvis 
fent de xofers i portant el ma-
terial o mares cosint els vestits 
de bany que heretaven les unes 
de les altres. “Recordo que el 

pare de la Lolita Arias del Po-
bleNou es va inventar unes pin-
ces del nas per a la seva filla 
que van acabar copiant-li tots 
els equips d’Europa”. 

Campiones com Núria Llacuna, 
María Rosa Julià, María José 
Bilbao -campiona d’Espanya 
durant 12 anys- les germanes 
Gloria i Montse Batalla o la 
pròpia Enriqueta Moyano, entre 
altres, són les pioneres del que 
llavors es coneixia com “això 
de l’Esther Williams”.

En aquells temps no hi havia al-
taveus a l’aigua i la coreografia 
s’havia de memoritzar sense 
escoltar la música. “Teníem 
millor sentit del temps que un 
rellotge suís”.

Com moltes esportistes de 
l’època, eren noies avançades 
al seu temps. Totalment ama-

teurs, que treien temps per al 
seu “ballet aquàtic” entre el tre-
ball i els estudis.

Quan deixa la piscina, Enrique-
ta continua trencant barreres. 
Una altra vegada una de les 
primeres dones -sovint l’úni-
ca- exercint de jutge-àrbitre en 
natació, waterpolo, salts i sin-
cronitzada.

Actualment el seu esperit em-
prenedor i també solidari l’ha 
portat a ser presidenta de GA-
MAR (Grup d’Ajuda Mútua d’Al-
cohòlics Rehabilitats). 

Al GAMAR es treballa donant 
servei a persones afectades 
per una addicció o situació vul-
nerable per a millorar la seva 
qualitat de vida i ajudar-los a 
superar aquesta etapa  
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La Barceloneta sempre ha sigut un barri amb una gran tradició de 
restaurants i cases de menjar. Podem presumir de ser un referent 
gastronòmic dins la ciutat. Pocs anys després de la seva cons-
trucció, ja hi havien instal·lades fondes, cafès, becos, posades i 
tavernes, sent les més conegudes les que hi havia al Moll de la 
Riba. Són les anomenades Pudes.

On avui dia s’estén el Port Vell, va alçar-se, al segle XIX, el Moll de 
la Riba, un passeig format per un desembarcador, no gaire ample, 
conegut com “el Rebaix” i un contramoll amb una vuitantena de 
magatzems, de no molta capacitat, que servien, en un principi, per 
guardar mercaderies. A dalt d’aquest contramoll, que se’n pujava 

per sis escales, s’estenia una llar-
ga andana la qual servia 

tant per passe-
jar com per 

est ibar 

aquells gèneres que podien estar a la intempèrie. Recordem que 
per aquell temps, el Port de Barcelona era un dels més impor-

tants de l’estat Espanyol no sols per la seva activitat, sinó 
també per l’arribada de productes vinguts d’arreu del món.

En aquest magatzems situats al contramoll, molt aviat 
es van anar habilitant oficines, despatxos de consigna-

taris i naviliers, on guardaven els utillatges i els estris 
navals, i artesans, d´oficis varis, dedicats a la nave-
gació com boters, corders, mestres d’aixa...

Amb una fama dubtosa

Per l’activitat que hi havia al Port i la utilització 
com a zona d’oci, pels habitants de la ciutat, que 
sortien fora muralles a passejar, algun espavilat, 
debia veure l’oportunitat de fer negoci, transfor-
mant algun d’aquests magatzems en petites ta-
vernes conegudes vulgarment com a Pudes en 
una època que no podem determinar ara amb 
exactitud. Poca cosa queda escrita d’aquests es-
tabliments, desconeixem els seus orígens, però 

el que sí que sabem amb certesa és que, després 
de l’any 1860, van donar a la Riba un aire acolorit 

i picant, potser una mica massa baladrer i on els 
clients habituals eren mariners, pescadors, gent del 

baix fons i ciutadans amb ganes de noves experiènci-
es. A les hores de descans, i quan feia mal temps, les 

Pudes eren el refugi de la gent de mar que hi anava a 
beure, a menjar un mos, a jugar-se uns dinerons als daus 

o a les cartes. La mala fama d’aquests establiments, va fer, 
fins i tot, que les autoritats eclesiàstiques denunciessin la bai-

xa moral de la gent que les freqüentava.

Estem parlant d’espais amb poca ventilació i amb un aroma fètid 
per la humitat i les olors del peix. Tenien dues portes d’accés, al-
menys una finestra i un sostre baix de volta.

El que ens crida més l’atenció d’aquest establiment és el seu nom. 
Alguns diuen que té el seu origen en la pudor dels menjars que s’hi 

GASTRO
Les Pudes
Les tavernes del Moll de la Riba
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coïen, bàsicament peix fregit i que molestava a la gent que es pas-
sejaven per la Riba. Uns altres veuen l’origen en les fonts d’aigua 
sulfurosa que desprenen una olor forta i desagradable. Puda tal 
com sona, no té cap sentit gramatical i els historiadors, fins ara, no 
hem trobat l’origen.

Puda Can Manel 

A finals del segle XIX, les Pudes van haver de tancar o traslladar-se 
a altres llocs, a conseqüència del derrocament del Moll de la Riba, 
per construir els grans magatzems portuaris, que fins al 1992, van 
formar part del paisatge urbà. Però no totes les Pudes van desa-
parèixer. Una de les més famoses, que per desgràcia va tancar fa 
pocs anys, era la Puda Can Manel. Va ser Manel Domenech el que 
va obrir el local i li va donar el nom, situat en un magatzem, al Moll 
de la Riba, l’any 1870. En 1902, més o menys, quan el Moll va anar 
avall, es va instal·lar al Passeig Nacional i al 1959 és quan es va 
transformar en un restaurant. El prestigiós escriptor català Josep 
Pla fa referència, en algun dels seus llibres, a la Puda de Can Ma-
nel, com un lloc de bon menjar i on es feien llargues cues.

Substituïdes per les cases de menjar i les tavernes

En desaparèixer les Pudes, el relleu el van prendre les cases de 
menjar o bars que van evolucionar cap a restaurants, com és el 
cas de Can Solé. Fundat el 1903 per Gregori Solé donaven a menjar 
als treballadors de les fàbriques i del port. Molt aviat va començar 
a ser molt popular i va convertir en un establiment de moda amb 
clients fidels a cada època, com Santiago Rusiñol i Vázquez Mon-
talbán.

Per desgràcia, del Moll de la Riba se n’ha esborrat quasi el record, 
però encara queda viva, com una tradició que no s’apaga, la imatge 
d’un personatge molt especial. Algú va tenir el caprici, no sabem 
quan, de penjar a la paret forana del seu establiment el mascaró 
de proa d’un vaixell. Aquesta tradició va anar en augment i van ser 
més els establiments que decoraven les portes amb els masca-
rons de proa. De tots aquests mascarons exposats a la curiositat 
o a la riota del públic, ha arribat fins als nostres dies la figura de 
fusta, corcada, malmesa, bruta i negrosa, amb el nas ratat, que el 
boter Francesc Bonjoch va col·locar a la finestra del seu obrador, 
situat davant de la Font de Neptú. No sabem què representa ben 
bé, però el coneixem amb el nom del Negre de la Riba  

“Les autoritats 
eclesiàstiques 
denunciessin la 
baixa moral de 
la gent que les 
freqüentava”
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Taller d’Història de la Barceloneta
tallerhistoriabarceloneta@gmail.com
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LA GARBA

Ja tenim la llista dels 5 llibres més venuts a la llibreria La Garba 
durant el 2022.

1. “Barceloneta desapareguda” de Francesc Caballé

2. “¿Qué pinto yo aquí? Un affaire institucional” de Gala Pin

3. “ La iaia velleta i el suquet de peix de la Barceloneta” d’Ana Aya-
la i Vendela Vrensk

4. “La cocina situada” de Marina Monsonís

5. “La playa infinita” d’Antonio Iturbe

Tots els llibres estan relacionats íntimament 
amb el nostre barri i entre els cinc podem 
traçar una línia de continuïtat espaciotem-
poral entre la Barceloneta del passat i la del 
futur, la que volem aconseguir. Podeu trobar 
aquests llibres a La Garba, un regal perfecte 
per a aquestes festes.

FAHRENHEIT 451

Les activitats culturals són la làmina d’una llibreria i la manera en 
la qual aquesta es comunica amb el seu públic. El dissabte 3 de 
març vam tenir el plaer de presentar un interessantíssim assaig 
made in Barceloneta: “No es deia Frankenstein. El monstre contra 
Heidegger”, de Falconetti Peña, autor i editor del barri. L’acte va 
comptar, a més, amb la presencia del catedràtic d’antropologia i 
activista de l’urbanisme Manuel Delgado, que va conversar amb 
l’autor sobre la versió cinematogràfica de James Whale, el clàssic 
interpretat per Boris Karloff. 

CULTURA
La Barceloneta escriu
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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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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

BODEGA FERMÍN       ESTRAPERLO
TAPES PLATILLOS&

Quan es buida una casa o un pis 
apareixen multitud d’objectes, foto-
grafies i records personals que, ben 
endreçats i contextualitzats, poden 
arribar a reconstruir la vida d’una 
persona, una família o fins i tot la his-
tòria d’un territori.

Aquesta exposició de la Casa de la 
Barceloneta 1761 ens mostra dife-
rents objectes i documents trobats 
l’any 2021 dins dels calaixos i arma-
ris d’un pis del carrer Vila Joiosa que 
ens expliquen la història de la família 
que hi va viure durant quatre genera-
cions -els López Barber- però també 
la de tot un barri: la Barceloneta. 

HISTÒRIA
Exposició «Un armari ple d’història»

Dates Exposició: Del 15 de desembre 
a l’11 de març.

La Casa de la Barceloneta 1761 és un 
equipament municipal dedicat a recu-
perar la memòria històrica i col·lecti-
va del barri: el moviment obrer, l’anti-
feixisme, les lluites per la igualtat de 
gèneres, les mobilitzacions per acon-
seguir la democràcia i els moviments 
veïnals, a més de posar en valor el 
patrimoni de la Barceloneta  

c/ Sant Carles, 6. Tel. 93 688 49 56
http://casabarceloneta1761.cat 
info@casabarceloneta1761.cat
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COSAS ASOMBROSAS QUE PASAN EN LA BARCELONETA
Carmen Amaya sigue bailando

Más allá de lo que hoy día es el 
Hospital del Mar, empezaban 
los arenales de tierra y cas-
cotes del Somorrostro, donde 
los emigrantes y los gitanos 
fueron levantando sus barra-
cas con tablones que traía el 
oleaje, ladrillos recuperados 
del vertedero y un cemento de 
incertidumbre. Enfrente tenían 
el mar y sus temporales que, a 
veces, les arrebataba todo y se 
lo llevaba al fondo del mar, y las 
guitarras acababan nadando 
con los pulpos y las sardinas. 
Para el agua de boca se venían 
hasta la Barceloneta y llenaban 
garrafas de un caño que había 
al otro lado de la playa.

En una de aquellas barracas 
del Somorrostro vivía la familia 
Amaya. Al padre le llamaban el 
Chino, y era guitarrista que se 
pateaba por la noches todos 
los locales de la parte baja de 
las Ramblas para traer algo a 
casa que no fuera frío. En esa 
casa había poco puchero pero 
mucha música y muchas pal-
mas. De los siete hijos, ensegui-
da se vio que la pequeña Car-
men tenía una hélice de avión 
en las piernas. Bailaba descal-
za sobre los cristales rotos con 
tanto ardor que los convertía en 
diamantes. 

Desde los cuatro años, acom-
pañaba a su padre por los tugu-
rios para que esos pies suyos 
que se movían sobre el tablao 
con una rabia de siglos de po-
breza movieran los bolsillos de 
los payos. No había ido a es-
cuela alguna de baile, años des-
pués explicaría que aprendió 
ese movimiento suyo un poco 
salvaje de tanto mirar al mar 
cuando se ponía bravo. Cuando 
bailaba la zambra, -descalza, 
con la camisa remangada ata-
da al ombligo y la falda larga 
volada- brotaba a través de su 
caligrafía de gestos una cultura 
musulmana milenaria.

Enseguida la ficharon para bai-
lar en el Paralelo y pronto Bar-
celona se le quedó pequeña. 
Le dio la vuelta a España y en 
seguida derribó París con su 
taconeo, que de tan enérgica-
mente que bailó tuvieron que 
volver a apretar las tuercas de 
la Torre Eiffel. Cruzó el charco 
zapateando sobre el Atlántico y 
conquistó Buenos Aires y de ahí 
para arriba todas las Américas. 
En 1941 hasta el presidente de 
Estados Unidos, Roosevelt, le 
mandó avión privado para que 
bailara para él, y nunca la olvidó.

Carmen Amaya era seria, reía 
poco, porque los verdaderos ar-

tistas no ríen, saben que van a 
fracasar siempre, que hay algo 
que nunca se alcanza, que el 
pez divino siempre se escurre 
entre los dedos. Pero sus pies 
con los zapatos de clavos reían 
por ella. 

Quizá bailaba tan rápido porque 
sabía que la enfermedad corre-
ría más que sus piernas. Tenía 
41 años y ya llevaba tiempo sin 
encontrarse bien. El fuego se le 
iba apagando. Pero en ese año 
1959, cuatro años antes de su 
muerte, tuvo la satisfacción 
de asistir a la inauguración de 
una fuente en su honor don-
de muchos años atrás estaba 
aquel caño de la Barceloneta 
donde venía a buscar agua. El 
cura, porque en aquellos tiem-
pos los curas estaban en misa 
y repicando, puso el grito en el 
cielo de los cristianos porque 

los angelotes rollizos de la es-
cultura, dos con guitarra y tres 
bailando con felicidad, estaban 
desnudos. Pero Carmen Amaya 
aún tuvo energía para pararle 
los pies al mosén y le respondió 
que los ángeles iban desnudos 
porque así los hizo Dios. Fla-
menca hasta el final.

La fuente de la Carmen Ama-
ya ha vivido muchos avatares. 
Como ella misma. Épocas de 
abandono en que nadie la re-
paraba durante meses o años 
después del ataque de vánda-

los que la reventaban hasta 
hacerla añicos sin saber quién 
era ella ni quiénes eran ellos 
mismos. Me acerco hasta la 
fuente una mañana de invierno 
en que llovizna y el barrio está 
extrañamente silencioso. Solo 
han venido a beber las palomas 
grises, que son pájaros pobres. 

Si pasas por delante con prisa 
solo ves una fuente. Si te paras 
a escuchar y te sientas en el filo 
de la pileta, sucede lo asom-
broso: escuchas el baile. Brota 
agua de los tres caños y el re-
piqueteo del agua contra la pie-
dra es el zapateado de Carmen 
Amaya. Ella está en el agua de 
la fuente  

Antonio Iturbe es periodista, es 
profesor universitario, es escri-
tor y, por si esto fuera poco, es 
de la Barceloneta.
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SALUT
Prevenir el envejecimiento prematuro de la piel

Luxfaciem Skin Renew es una línea der-
mocosmética antiedad con base cien-
tífica con el ingrediente activo único 
CAP Peptide 5 y el innovador sistema 
de entrega inteligente (SMART delivery 
system). CAP Peptide 5 es producto de 
años de trabajo y es un péptido único 
probado por numerosos estudios que 
repara los daños y previene el enveje-
cimiento prematuro de la piel, protege 
el colágeno y ayuda a su regeneración, 
tiene efectos antioxidantes, aumenta la 
elasticidad e hidratación de la piel.

¿Por qué CAP Peptide 5 es único? 
¿Cómo ocurrió? 

El CSIC (Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas) es la mayor insti-
tución pública de España dedicada a la 
investigación científica y técnica y una 
de las más destacadas del Espacio Eu-
ropeo de Investigación. Está adscrito al 
Ministerio de Ciencia, Innovación y Uni-
versidades de España. El péptido CAP 
Peptide 5 es una tecnología derivada de 
esta colaboración de 20 años para tratar 
un grupo especial y raro de enfermeda-
des de los telómeros (telomeropatía), 
que conducen al envejecimiento prema-
turo de la piel. Los péptidos de los que 
se derivó el péptido CAP Peptide 5 son 
fármacos registrados para el tratamien-
to de la telomeropatía.

Por consenso de un equipo multidiscipli-
nar de profesionales médicos en 2016 
(dermatólogos, oncólogos, alergólogos, 
biólogos y médicos estéticos), en co-
laboración con el Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC), se 
decidió poner CAP Péptide 5 al alcan-
ce de todos a través de una dermocos-
mética, debido a sus potentes efectos 
biológicos sobre el envejecimiento. Así 
es como nació la línea dermocosmética 
Luxfaciem Skin Renew.

¿A qué debe su eficacia Luxfaciem CAP 
Peptide 5? ¿Cómo funciona realmente?

Le preguntamos a Jelena Meštrović Šte-
fekov, PhD, especialista en dermatove-
nereología.

«El acortamiento de los telómeros, la 
pérdida de colágeno, el estrés oxidativo 
y, en última instancia, la degradación ce-
lular son las principales causas del en-
vejecimiento de la piel. El objetivo de la 
investigación de un equipo multidiscipli-
nar de científicos fue desarrollar molécu-
las que ayuden a proteger y prolongar la 
vida de las células y tejidos, y ralentizar 
el proceso de tensión de escena (enveje-
cimiento) de las células actuando sobre 
5 causas principales del envejecimiento:

1. Conservación y alargamiento de teló-
meros. Los telómeros son las partes ter-
minales de los cromosomas celulares. 
Con cada división y la formación de nue-
vas células, la longitud del telómero se 
acorta gradualmente, lo que finalmente 
conduce a la descomposición y muerte 
celular. Por tanto, no es de extrañar que 
mantener y alargar los telómeros sea 
uno de los principales objetivos de las 
estrategias anti-age en general, no solo 
con el fin de mantener la salud y la cali-
dad de la piel, sino también de todo el or-
ganismo. Los estudios demuestran que 
el CAP Peptide 5 mantiene la longitud de 
los telómeros, lo que prolonga la vida de 
las células de la piel. Esto es especial-
mente cierto en el caso de los fibroblas-
tos, células que producen colágeno.

2. Incrementando los niveles de co-
lágeno, conservando su estructura y 
arquitectura. Además de proteger los 
fibroblastos productores de colágeno, 
CAP Peptide 5 demuestra la capacidad 
de regenerar las fibras de colágeno, pro-

tegiéndolas de la degradación mientras 
mantiene su estructura y arquitectura, 
una reticulación que le da fuerza y ple-
nitud a la piel.

3. Acción antioxidante. Los estudios 
demuestran que CAP Peptide 5 tiene un 
fuerte efecto antioxidante, el llamado 
efecto REDOX. Aumenta los niveles de 
enzimas que protegen a las células del 
estrés oxidativo como la SOD y la cata-
lasa. Reduce los niveles de mediadores 
inflamatorios como IL-6 e IL-8. Esto re-
duce la acumulación de radicales de oxí-
geno activo dañinos, reduce los proce-
sos inflamatorios y protege las células 
del daño y la descomposición.

4. Reducir el nivel de biomarcadores de 
envejecimiento como – ß-gala. Gracias 
a todas estas características, CAP Pepti-
de 5 conduce a una reducción en el pro-
ceso de envejecimiento de las células de 
la piel, como lo demuestran los estudios 
que registran una disminución en los ni-
veles del biomarcador más importante 
del envejecimiento cutáneo – ß-gala.

5. Mejora la hidratación y elasticidad de 
la piel. Se ha comprobado que la aplica-
ción de 3 meses aumenta la elasticidad 
e hidratación de la piel y reduce la pro-
fundidad y el grosor de las arrugas.

Además, según la Dra. Meštrović Štefe-
kov, para que una determinada sustan-
cia activa, incluido CAP Péptide 5, sea 
eficaz, es muy importante un sistema 
de administración, es decir, la adminis-
tración a las capas más profundas de 
la piel, que permita que los ingredientes 
activos accedan a las capas profundas 
de la piel. Es en estas capas, en las que 
actúa el CAP Peptide 5, donde encontra-
mos la mayor cantidad de colágeno. Lu-
xfaciem Skin Renew presenta un SMART 
delivery system, nuevo y único. El siste-
ma de administración INTELIGENTE fa-
cilita el acceso de CAP Peptide 5 a las 
capas profundas de la piel. Esto asegura 
la liberación de CAP Peptide 5 donde 
más se necesita «- concluye la Dra. Meš-
trović Štefekov.
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PATROCINAT PER:

EIMEC BARCELONA 
Carrer del Dr. Aiguader, 14-16, 
08003 Barcelona

EIMEC MADRID - GRUPO-THUBAN 
Av. de Brasilia 3-5, Madrid

SALUT
Prevenir el envejecimiento prematuro de la piel

La línea de productos Luxfaciem Skin Re-
new consta de cremas de día y de noche, 
contorno de ojos, sérum, crema antiman-
chas y crema corporal.

Los productos están destinados a todo 
tipo de pieles.

Crema de día: Agradable crema facial 
hidratante de efecto prolongado y fuerte, 
que estimula la producción natural de 
colágeno. Nutre la piel, elimina los sig-
nos del envejecimiento y reduce el estrés 
oxidativo. Combina CAP Peptide 5, ácido 
hialurónico y otros ingredientes activos 
que ayudan a regenerar las células y el 
colágeno en lo profundo de la piel, y las 
vitaminas y minerales necesarios para el 
funcionamiento óptimo de todas las célu-
las de la piel. Reduce la expresión de arru-
gas, aumenta la elasticidad y luminosidad 
de la piel y reduce la relajación cutánea. 
Está destinado a pieles maduras debido 
a su profunda capacidad de hidratación 
y regeneración. No irrita ni reseca la piel.

Principios activos: CAP Peptide 5, ácido 
hialurónico, antioxidantes, polifenoles, vi-
tamina E, principios activos hidratantes, 
filtros solares, alantoína, oligoelementos, 
proteínas vegetales, glicerina.

Contorno de ojos: La acción de los prin-
cipios activos CAP Peptide 5 y el ácido 
hialurónico reducen los signos del enve-
jecimiento de la piel alrededor de los ojos 
como fatiga, deshidratación y relajación, 
decoloración más oscura e hinchazón. 

Reduce las arrugas finas y expresivas, 
deja la piel suave y brillante.

Ingredientes activos: CAP Peptide 5, hes-
peridina, ácido hialurónico, humectantes, 
glicosaminoglicanos, centella asiática, 
proteína de soja, argireline, vitaminas y 
antioxidantes biológicos, microesferas 
con efecto óptico.

Sérum: Sérum antiedad intensivo y repa-
rador con efecto lífting. Combina altas 
concentraciones de CAP Peptide 5, ácido 
hialurónico e ingredientes activos de úl-
tima generación. Tiene un fuerte efecto 
antioxidante y antiinflamatorio. Promueve 
la renovación celular y la producción de 
colágeno en las capas profundas de la 
piel. La capacidad de aportar ingredientes 
activos profundamente en la piel propor-
ciona un efecto lifting intenso y duradero, 
mejora la vitalidad y restaura la luminosi-
dad de la piel, protegiéndola de factores 
externos. Ingredientes activos: CAP Pep-
tide 5, hexpapéptido 10, antioxidantes, 
ácido hialurónico, activo revitalizante, in-
gredientes con proteína de efecto lífting, 
colágeno, alantoína. 

Crema de noche: Crema de noche rica, 
reparadora, nutritiva y regeneradora, de 
efecto profundo y duradero. Protege y 
promueve la renovación celular de la piel. 
Consiste en una combinación de CAP 
Peptide 5, retinol y coenzima Q10 y otros 
nutrientes e ingredientes activos que 
ayudan a la regeneración natural del co-
lágeno. Aporta a la piel un alto grado de 

hidratación, dándole un aspecto suave, 
terso y fresco.

Ingredientes activos: CAP Peptide 5, an-
tioxidantes, coenzima Q10, palmitato de 
retinilo, caolín, escualeno, proteínas de 
trigo y soja.

Crema antimanchas: Alivia las irregu-
laridades de la pigmentación de la piel 
(melasma) provocadas por la exposición 
excesiva al sol, el embarazo o el enveje-
cimiento. La capacidad blanqueadora, 
desintoxicante y antioxidante de esta pre-
paración conduce a una reducción de la 
expresión de la pigmentación, unifica el 
tono de la piel, restaura y protege.

Ingredientes activos: CAP Peptide 5, acetil 
glicil beta-alanina, hexilresorcinol, extrac-
tos de plantas, algas Laminaria, bisabolol, 
alantoína, lecitina.

Crema corporal: Combinación de nutrien-
tes y aceites naturales que previenen la 
pérdida de agua, mantienen la piel hidrata-
da y tersa, alivian el picor. Contiene proteí-
nas naturales con efecto reparador, lifting 
y antioxidantes. Da excelentes resultados 
en pieles secas e irritadas, y tras trata-
mientos agresivos. Debido a su rápida y 
profunda absorción en la piel, crea una 
capa protectora con efecto de 24 horas. 
Alivia la inflamación, la irritación, el picor 
y el enrojecimiento. Restaura el confort, 
la suavidad, la elasticidad y la vitalidad de 
una piel sana.

Ingredientes activos: CAP Peptide 5, acei-
te de rosa mosqueta, aceite de glicina de 
soja, aceite de germen de arroz, escuale-
no, extractos naturales, urea, alantoína.

Puede encontrar más información sobre 
los productos Luxfaciem en:  
https://luxfaciemskinrenew.com/
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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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