
Gràcia és un districte amb un fort
teixit associatiu, per bé que tam-
bé hi ha molta gent que no forma
part de cap entitat. Tothom, però,
disposa d’una eina de contacte di-
recte amb els polítics que repre-
senten l’Ajuntament al districte:
els Consells de barri. Aquest òr-
gan de participació té una bona
valoració a Gràcia. Així es percep
tant des del Districte com per
part d’alguns dels veïns que hi
participen amb regularitat. El
Consell de barri permet el segui-
ment de la feina feta al territori i
ajuda a definir el seu futur a par-
tir de les necessitats detectades
per totes les parts. Durant aquest
mes es convocaran noves sessions
als diferents barris.

Els Consells de barri fan
balanç de la feina feta

L’Oficina de l’Habitatge
estrena seu a Gràcia

UBICACIÓ

Als baixos del
número 14 del carrer
Francisco Giner

SERVEIS

Els mateixos que
fins ara, però amb
més comoditats

GESTIONS

Gràcia concentra
el 14% de les consultes
fetes a tota la ciutat
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ENTREVISTA Pàg. 8

Joan Chaparro
Organitzador del cicle Nits
Clàssiques a Gràcia

“A Gràcia, hi falta
un auditori per poder
fer concerts de gran
format”

ENTITATS Pàg. 4

Torna la festa
més dolça
Sant Medir tornarà a omplir
els carrers de caramels

SERVEI PÚBLIC Pàg. 7

Casa d’acollida per a
dones que pateixen
violència masclista

EQUIPAMENTS Pàg. 6

Nova seu per a
quatre entitats de
Vallcarca i rodalies

Pàg. 5Consell de Barri del Coll, el 14 de desembre a la finca Sansalvador.

JOSEP MARIA CONTEL

JOSEP MARIA CONTEL
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Uns joves són atesos a la nova seu de l’Oficina de l’Habitatge.

POLIESPORTIU Pàg. 7

Tot a punt per a una
nova edició de la
Marató de Barcelona

PEP HERRERO. INSTITUT BARCELONA ESPORTS
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ATENCIÓ CIUTADANA

Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)
Pl.Vila de Gràcia, 2.
Telèfon d’informació 010
(0,45 ? IVA inclòs d’establiment de trucada,més
0,06 cèntims IVA inclòs per minut tarifat per segon)
Telèfon del Civisme 900 226 226
Síndica de Greuges de Barcelona 93 413 29 00
Ronda Sant Pau, 43-45, 3r.

CENTRES CÍVICS I CULTURALS

Centre cívic El Coll 93 256 28 77
Aldea,15-17.
Centre cívic La Sedeta 93 207 36 13
Sicília, 321.
Casal de barri Cardener 93 210 63 91
Cardener, 45.
Centre artesà Tradicionàrius 93 218 44 85
Travessia Sant Antoni, 6-8.
Espai Jove La Fontana 93 368 10 05
Gran de Gràcia, 190-192

BIBLIOTEQUES

Biblioteca Jaume Fuster 93 368 45 64
Pl. Lesseps, 20.
Biblioteca Vila de Gràcia 93 284 77 90
Torrent de l’Olla, 104
Biblioteca del centre de 93 217 95 27
treball i documentació
Gran de Gràcia, 126.

SERVEIS SOCIALS

Centre El Coll-Zona Nord 93 256 28 88
Aldea,15.
Centre serveis socials Gràcia 93 291 43 25
Pl.Vila de Gràcia, 6.
Of. serveis socials Generalitat 93 284 27 21
Providència, 42.
Centre d’atenció a 93 458 99 08
disminuïts (infants)
Grassot, 3, 4t.

GENT GRAN

Casal d’avis de Gràcia 93 217 94 11
Mozart, 24.
Casal d’avis Montmany 93 285 04 74
Montmany,45.
Casal d’avis de Penitents 93 212 60 62
Pg.Vall d’Hebron,76-78.
Casal d’avis La Miranda 93 284 01 26
Av. Coll del Portell, 74.
Casal d’avis Siracusa 93 219 10 40
Siracusa, 23-27.

ALTRES SERVEIS

Punt d’informació jove 93 284 75 73
Gran de Gràcia, 190-192.
Punt d’informació 93 291 43 30
i atenció a les dones
Pl.Vila de Gràcia, 6.
Centre d’informació 93 285 03 57
i recursos per a les dones
Camèlies, 36.
Oficina de l’Habitatge 93 291 65 55
Francisco Giner, 14.
Centre de recursos 93 237 47 43
Barcelona Sostenible
Nil Fabra, 20.
Arxiu municipal de Districte 93 285 03 57
Pl. Lesseps, 20-22
C. de normalització lingüística 93 217 87 23
Príncep d’Astúries, 54, 2n.
Centre de recursos pedagògics 93 415 50 98
Topazi, 29.

SEGURETAT

U.T. Guàrdia Urbana Gràcia
Av.Vallcarca, 205.
Comissaria Mossos d’Esquadra
Av.Vallcarca, 169-205.
Emergències Guàrdia Urbana 092
Emergències Mossos d’Esquadra 088

SERVEIS URGENTS

Telèfon únic d’emergències 112
Urgències sanitàries 061
Cos Nacional de Policia 091
Bombers 080

SALUT

CAP Pare Claret 93 208 25 70
Sant Antoni Maria Claret, 19-23.
CAP Larrard 902 011 040
Travessera de Dalt, 79.
CAP Vallcarca
(Parc sanitari Pere Virgili) 93 259 44 22
Av.Vallcarca, 169-205. (Edifici Pedraforca)
Servei d’urgències de
l’Hospital de l’Esperança (24 h) 93 367 41 00
Av.Santuari de Sant Josep
de laMuntanya,12.
Centre de salut mental d’adults 93 218 93 02
Mare de Déu del Coll, 41.

FARMÀCIES

www.farmaciesdeguardia.com

INFANTILS

Dimarts 22 de febrer
Qui ha passat per aquí?
18 h. Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20-22).
Activitat de l’Associacio Miloca inclosa al cicle Lletra
petita, dins el programa Enreda’t amb l’acció.
De 7 a 9 anys.

Diumenge 27 de febrer
La lluna i la pruna
12 h. Lluïsos de Gràcia (pl. del Nord, 7-10).
Titelles a càrrec de Cia. Mercè Framis. Preu: 6 euros
públic en general i 1 euro menors de 3 anys.

Dimecres 2 de març
Contes a la mà
18 h. Biblioteca Vila de Gràcia (c. Torrent de l’Olla, 104).
Activitat a càrrec d’Alícia González del cicle Lletra
petita, inclosa al programa Sac de rondalles.
De 2 a 4 anys.

Dimecres 9 de març
La banyera d’Ulisses
11 h. Biblioteca Vila de Gràcia (c. Torrent de l’Olla, 104).
Activitat a càrrec de Roger Casadellà del cicle Lletra
petita, inclosa al programa Sac de rondalles.
A partir de 4 anys.

TEATRE

Dissabte 19 de febrer
Una hora de felicidad
21 h. Centre cívic La Sedeta (c. Sicília, 321).
Obra teatral a càrrec de la companyia Dinàmics Teatre i
dirigida per Manuel Veiga. Preu: 4 euros.

Dies 11, 12 i 13 de març
Las tres perfectas casadas
Centre moral i instructiu de Gràcia (c. Ros de Olano, 9).
Espectacle teatral d’Alejandro Casona dirigit per Agustí
Tenllado. Preu entrada: 10 euros (descomptes jubilats i
joves 6 euros. Socis 5 euros).

EXPOSICIONS

Fins al 9 de març
Inocencia i aqua en 3D
Al centre cívic La Sedeta (c. Sicília, 321).
Exposició de pintures a l’oli i acrílics de Mercè Sargas i
Pere Menéndez.

A partir del 10 de març
Mares, àvies, germanes, amigues...
Centre cívic El Coll-La Bruguera (c. Aldea, 15-17).
Exposició dels treballs presentats en el concurs del ma-
teix nom, organitzat en el marc de les activitats del Dia
de la Dona 2011.

L ’AGENDAW

MÚSICA

Divendres 25 de febrer
Jordi Pujol i Falsterbo 3
21 h. Centre cívic La Sedeta (c. Sicília, 321).
Concert de folk del grup Jordi Pujol i Falsterbo 3.
Espectacle de mim, música folk i participació del públic.

Diumenge 27 de febrer
El duo de l’africana
17 h. Centre cívic La Sedeta (c. Sicília, 321).
Sarsuela a càrrec del grup de l’Associació Cultural Oce-
llassos de Sant Oleguer. Preu: 5 euros.

Dissabte 12 de març
Paula Sendim, Lo petit Comitè i Àtoms
21.30 h. Centre cívic El Coll-La Bruguera (c. Aldea, 15).
Tres grups de noies que expressen el seu inconformis-
me amb la nostra societat a través de la seva música.

ACTIVITATS

Dimarts 22 de febrer
Gapuwiyak
19.15 h. Centre cívic La Sedeta (c. Sicília, 321).
Conferència sobre el poble yolngu de la Terra d’Arn-
hem, a càrrec de Victòria Medina, arqueòloga a la Uni-
versitat de Barcelona/ SERP i al Centre d’Estudis Aus-
tralians-UB. Preu: 3 euros.

Dimecres 23 de febrer
La moneda social
19.30 h. Centre cívic La Sedeta (c. Sicília, 321).
Projecció inclosa al cicle de films i debats que organitza
Attac-Gràcia. Més informació al telèfon: 619 58 31 04.

Dimarts 1 de març
La pintura corporal
19.15 h. Centre cívic La Sedeta (c. Sicília, 321).
Conferència titulada “Quan el cos es converteix en en-
ciclopèdia vivent”, a càrrec de Dolors Soriano, conser-
vadora del Museu Etnològic de Barcelona i del Centre
d’Estudis Australians-UB. Preu: 3 euros.

Divendres 4 de març
Romance del Capitán Trueno
18 h. Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20)
Obramusical sobre el personatge creat per VíctorMora.
Text d’Elias Bravo i música de Jordi Codina. Orquestra de
Cambra Vila de Gràcia. Director Francesc Rodríguez.

Dissabte 5 de març
Rua de Carnaval
17 h pels carrers del barri.
Rua animada per Pep Callau. La Banda de cornetes i
tambors Les Planes de Sant Cugat i Tabalers dels Bocs
de Can Roséf. I a les 19 h, a la plaça La Sedeta, especta-
cle d’animació amb Els Pepsicolen.



Daniel Venteo

Els barris del districte de
Gràcia disposen d'una

nova seu de l'Oficina de l'Ha-
bitatge, el canal dels barcelo-
nins per accedir a informació i
assessorament sobre habitat-

ge. Les noves instal·lacions es
troben al número 14 del carrer
Francisco Giner. Anterior-
ment l'Oficina estava ubicada
a la mateixa plaça de la Vila de
Gràcia. Ara disposa d'uns es-
pais renovats i perfectament

dissenyats per oferir una aten-
ció personalitzada als usuaris,
amb una superfície total d'uns
330 m² distribuïts en dues
plantes. La major part es tro-
ben a la planta baixa, destina-
da a l'atenció ciutadana.

Els serveis que presta conti-
nuen essent els mateixos que
a l'anterior ubicació, com ara
assessorament i gestió de
tots els assumptes relacio-
nats amb l’habitatge i la reha-
bilitació. I també els horaris:
els matins de dilluns a diven-
dres de 9 h a 14 h i les tardes
de dilluns, dimarts i dimecres
de 16 h a 18 h. La tarda del
dijous obre de 16 h a 19.30 h.
Cal subratllar que darrera-
ment a l'Oficina de l'Habitat-
ge de Gràcia s’hi fan moltes
consultes de persones per
participar en els processos
d’adjudicació dels habitatges
amb serveis per a gent gran.
Entre els principals interes-
sos dels ciutadans en general
destaquen els ajuts al lloguer.
Durant els anys 2008-2010, la
Xarxa d’Oficines de l’Habitat-
ge ha prestat més de mig mi-
lió d'atencions al públic. Con-
cretament, les consultes fetes
a Gràcia han significat un

14% del conjunt, fet que mos-
tra l'interès per la rehabilitació
dels edificis del districte.
Gràcia forma part de l'Àrea
de Rehabilitació Integral
(ARI) de Barcelona, que és el
resultat de l'acord signat per
l'Ajuntament, el Ministeri
d’Habitatge i la Generalitat,

pel qual s’estableix una apor-
tació estatal de 5 milions
d'euros per al període 2009-
2012. Prop de 215.000 habi-
tatges, inclosos en l’ARI, es
poden beneficiar de les sub-
vencions de rehabilitació, el
que significa una inversió to-
tal estimada d’uns 12,5 mi-
lions d'euros.
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L’entrada de la nova Oficina de l’Habitatge al carrer Francisco Giner, 14.

L'Oficina de l'Habitatge al

districte de Gràcia es troba

situada, des del passat 13 de

desembre, a les noves

dependències del número 14

del carrer Francisco Giner, al

barri de la Vila de Gràcia

L'Oficina de l'Habitatge
millora l'atenció als usuaris

L'Oficina presta
els mateixos serveis
que fins ara
però ambmés
comoditats

MÉS HAB ITATGE PÚBL IC A GRÀC IAA
Gràcia és escenari de diverses iniciatives per millorar el parc d'habitatge dotacional

públic, com ara la promoció d'habitatge de lloguer assequible al solar de l'antiga

Escola Universitària d'Infermeria Santa Madrona (Escorial, 177), com a resultat de la

col·laboració entre Ajuntament i Obra Social de la Caixa. Al lloc on hi havia hagut la

sala La Cibeles (Còrsega, 363), també s’hi construeix un edifici d'equipaments, amb

habitatges amb serveis per a gent gran i les instal·lacions d'un nou centre d'assistèn-

cia primària (CAP).

CIUTADANS OPINEN

Montse Mayor
Auxiliar geriàtrica

Bé, és molt més gran,
tenimmés espai que a la
oficina que hi havia a la
plaça de la Vila. Tot i
que potser faltaria una
màquina per agafar
torn.

Blanca Flor
Gonzalo
Educadora social

Bien, parece que es más
grande ahora y está más
adaptada. La gente que
trabaja aquí es la
misma, la atención és
muy buena.

Hector Palacín
Jubilat

Està molt bé, és àmplia,
tot i que potser en els
moments d'aglomera-
cions hi ha poques perso-
nes atenent, els papers
van lents i t'hi estàs
molta estona.

Marcos Lozano
Autònom

Em sembla correcte, és
la primera vegada que
vinc. Aquesta és més
gran que no pas l'ante-
rior, però si hi ha gent
fas cua igual.

Naima Salrà
Estudiant

M'agrada perquè hi ha
més espai i més ordre, fa
que la gent estigui més
tranquil·la i l'atenció és
molt bona, un tracte
molt personalitzat.

Mercedes Erill
Jubilada

Bé, aquí m'ajuden molt
amb els tràmits que faig
per al meu pis. L'oficina
actual és molt més gran i
més maca.

Què op i n a d e l a n ova O f i c i n a d e l ' H ab i t a t g e d e l d i s t r i c t e d e G r à c i a ?

LUIS CLÚA



ENT I TAT S

Pere S.Paredes

El 3 de març tornaran a
sortir als carrers les 27

colles de Sant Medir per ce-
lebrar, com cada any ho han
fet des de mitjan segle XIX,
la festivitat d’aquest sant.
Durant la jornada festiva,
cada colla unida a la Federa-
ció de Colles de Sant Medir
surt al carrer del seu barri i,
encapçalades per un abande-
rat i seguida per un grapat
de genets, carros, grups de
música i la resta de la colla,
comencen les cercaviles.
21 colles de Gràcia, cinc de
Sarrià-Sant Gervasi i una de
la Bordeta, surten cap a les 9
del matí, per fer un recorre-
gut per on van llançant cara-

mels. L’organització té pre-
vist llançar caramels sense
gluten i aptes per a celíacs.
Seguidament, les colles par-
ticipen en l’aplec que se cele-
bra al voltant de l’ermita de
Sant Medir, a Collserola, i
després de la missa, al cap-
vespre, baixen totes juntes
pel carrer Gran de Gràcia
fins als Jardinets.
Des de fa anys, el primer
diumenge després del 3 de
març –aquest any el 6 de
març– les colles tornen a ce-
lebrar la festa de Sant Medir
al voltant de la parròquia
de Sant Medir a la Bordeta.
Jordi Melgarejo, president
de la Federació de Colles de
Sant Medir, explica la tradi-

ció d’aquesta festa que va co-
mençar “cap al 1828, quan el
forner del carrer Gran, Jo-
sep Vidal va prometre a Sant
Medir que si el curava dels
seus mals, cada 3 de març
(festivitat del sant) aniria a
la seva ermita a Collserola,
tocant un sac de gemecs i
muntat en un cavall”.
Després de la recuperació
del forner, el 1830 va fer el
que seria el primer romiatge.
Anys més tard, el Diari de
Barcelona del 4 de març de
1853 ja informava de la im-
portància que havia adquirit
la festa, que aquell any va
aplegar unes 300 persones.

Més informació:
Federació de Colles
de Sant Medir
C. La Granja, 6
Telèfon: 93.285.06.70
www.federaciodecollesde-
santmedir.cat

Imatge de la festa de Sant Medir de l’any 2007.

Des demitjan segle XIX,SantMedir rep
cadamarç la seva tradicional romeria de
colles en honor a la prometença que va fer
un forner del carrer Gran deGràcia

Les colles de SantMedir tornaran
a prendre els carrers de Gràcia

Preparen menús diaris i de cap de setmana.

Menjar bé, sense l’esforç de cuinar i allà
on ens vingui de gust. Aquestes són les

solucions que ens ofereix La Cuineta. Podrem
escollir entre una àmplia varietat de menjars
preparats per emportar. Es tracta de cuina de
mercat, elaborada diàriament i de manera tra-
dicional amb productes de temporada. A més
d’una oferta diària de plats, fan menús diaris,
adaptats a tots els gustos, amb primers i se-
gons plats que es renoven setmanalment, de
manera que podrem seguir una dieta sana i
equilibrada. També fan menús especials per a

caps de setmana i festius, per a tres o quatre
persones, amb opcions com el pollastre i el co-
nill a l'ast, les paelles i fideuàs, els canelons,
les patates al “caliu”, entre d’altres. Si cal, po-
dem encarregar-los especialitats. La Cuineta
ens ofereix també solucions gastronòmiques
variades per a celebracions, festes d’aniversa-
ri, reunions d’empresa...

Rostisseria La Cuineta
C. Duran i Borrell, 2
Telèfon: 93 285 48 83

E L TAULE L L

Plats per gaudir on i quan desitgem

Joan Anton Font

RAFAEL ESCUDÉ

LUIS CLÚA
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Inauguració de la nova placa en record dels herois de Gràcia
de 1856, al cementiri de Poblenou, el 30 d’octubre de 2010.
(Foto: JosepMaria Contel.)

Els Herois de Gràcia (II)
En plena revolta popular, el 18 de juliol de 1856, un
grup d’oficials va quedar cercat a la Casa de la Marquesa
per una multitud exaltada que va calar foc a la casa amb
els militars, que van resultar morts, dins. El 22 de juliol,
el general Zapatero, encarregat de la repressió al pla de
Barcelona, va ser reforçat amb tropes arribades des de
Mallorca i amb una àmplia dotació d’artilleria. Va des-
plegar totes aquestes tropes i va combatre la insurrecció
a sang i foc. El resultat final fou d’uns seixanta-tres mi-
litars i uns quatre-cents civils morts.
En la desfeta, un grup de graciencs que van fugir de la vila
van ser perseguits i, mentre encara lluitaven, foren captu-
rats a Sallent. Traslladats a Barcelona, van ser conduïts
fins a Gràcia on foren afusellats, sense cap judici, el 28 de
juliol. Dies després va ser detingut un geperut molt apre-
ciat a Gràcia i el 4 d’agost fou executat. Un anymés tard es
va detenir un altre geperut, que sí que havia estat vinculat
als fets i només fou condemnat a deu anys de presó.
Poques setmanes després de la Revolució de setembre de
1868, encapçalada pel general Prim, els veïns de Gràcia
van fer una col·lecta popular per col·locar al cementiri del
Poblenou una placa de marbre en record d’aquells homes.
El pas dels anys i la intempèrie van anar erosionant
aquesta placa fins que el 2009 es va desplomar i escam-
par esmicolada pel terra del cementiri. Donada la im-
portància del que representava, Cementiris de Barcelo-
na va reposar la placa a petició del Taller d’Història de
Gràcia, el qual comptà amb la col·laboració del Grup
1850 i del Districte de Gràcia.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 443 22 65

J. M. ContelÀLBUM HISTÒRIC



Consell Plenari per a l’1 demarç
El dimarts 1 de març, a les 19 h, se celebrarà el darrer
Consell Plenari del mandat a la seu del Districte de
Gràcia (pl. Vila de Gràcia, 2), on es farà un balanç de
les actuacions portades a terme pel Govern municipal
els últims quatre anys. A continuació es farà l’Audièn-
cia Pública, on es pot intervenir si es demana torn de
paraula a l’entrada a l’acte.

Descobreix la teva història
Amb aquest lema s’han posat en marxa uns itineraris
històrics per Barcelona que tenen com a objectiu di-
vulgar la història i el ric patrimoni dels barris de la
ciutat. La iniciativa dels Grups de Recerca Local arren-
ca amb cinc rutes que segueixen el rastre de la Setma-
na Tràgica a diferents districtes. Entre ells, el de Grà-
cia, on es van aixecar 76 barricades. T. 977 40 17 57
www.sre.urv.cat/irmu/itineraris/index.php

Austràlia visita la Sedeta
El centre cívic La Sedeta (Sicília, 321) ens apropa a un
continent tan llunyà com desconegut. Fins al 29 de
març, als Dimarts d’Austràlia coneixerem el poble
yolngu de la Terra d’Arnhem, la pintura corporal, l’art
rupestre del Temps dels Somnis, la música aborigen
del nord del continent o la novel·la negra australiana.
T. 93 459 12 28 / www.bcn.cat/cclasedeta

“Romance del Capitán Trueno”
Víctor Mora, creador del Capitán Trueno, farà 80 anys
el juny i Gràcia li ret homenatge amb una nit dedicada
al seu famós personatge. El 4 de març (18 h), la Biblio-
teca Jaume Fuster acollirà el recital Romance del Capi-
tán Trueno, d’Elías Bravo, amb música de Jordi Codina
interpretada per l’Orquestra de Cambra de Gràcia. La
biblioteca també acollirà una exposició sobre la pro-
ducció literària i com a guionista de Víctor Mora.
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Rua del 2009 al carrer Gran.

Un munt de propostes per al Carnestoltes 2011
B.Sanchís

Carnestoltes arriba el mes
de març amb moltes pro-

postes de festa. A la Vila de
Gràcia, el dia 3, dijous Gras, hi
haurà concurs de disfresses al
mercat de la Llibertat. El dia 5
a les 17 h, rua amb concurs de
disfresses i comparses. Sortirà
dels Jardinets i recorrerà
Gran de Gràcia, travessera de
Gràcia, Milà i Fontanals, Puig-
martí, Torrent de l’Olla, Diluvi
i la plaça Vila de Gràcia.

Al Coll, el dijous Gras, hi
haurà festa per a la gent gran i
l’endemà, divendres dia 4, a
les 17 h, ball per als més grans
i a les 21.30 h ball per a tot-
hom. El dia 5, la rua pels car-
rers del barri, amb espectacle
infantil, dinar popular, tabala-
da amb la colla de diables la
Malèfica del Coll, cremada del
Titot i CarnaBall Jove.
Al Camp d’en Grassot-Gràcia
Nova, el dijous Gras hi haurà
ball i concurs de disfresses a la

sala d’actes del centre cívic La
Sedeta, de 17 a 20 h, organit-
zat per l’associació de jubilats
i pensionistes de La Sedeta.
El mateix dia, festa infantil a
la plaça de La Sedeta de 17 a
19 h. El dia 5, a les 17 h, rua
pels carrers del barri animada
per Pep Callau, la banda de
cornetes i tambors de les Pla-
nes de Sant Cugat i tabalers
dels Bocs de Can Rosef. I a les
19 h, hi haurà a la plaça de La
Sedeta espectacle infantil.

BelénGinart

La Lluïsa Esteban, presi-
denta de l’associació de

veïns de la plaça del Diamant,
recorda amb emoció l’última
convocatòria del Consell de
barri del Coll. Li va arribar al
cor veure com dues dones, ja
grans, s’armaven de valor per
expressar públicament una
petició relacionada amb l’ha-
bitatge on viuen. “Els Consells
de barri són molt útils, per-
què permeten apropar la polí-
tica del districte al ciutadà i
donen veu a tots els veïns”,
valora. Al seu parer, l’única
pega és que “n’hi hauria d’ha-
ver més, perquè així les ses-
sions serien més àgils”.
El disseny del pla de futur
dels diferents barris va ser el
tema dels consells de barri ce-
lebrats a final del 2010. Una

feina en la qual va participar
Josefina Altés, responsable
dels Bancs del Temps de Grà-
cia i que exerceix la vicepre-
sidència del Consell de la Vila
de Gràcia. “Es fa molt difícil
definir les necessitats del fu-
tur perquè aquest és un barri
en contínua transformació.
No sabem si el que avui ens
sembla prioritari per al demà
ho serà realment quan arribi
el moment”, resumeix sense
dissimular una certa angoixa
per la dificultat d’encertar el
diagnòstic.
Les reunions dels Consells de
barri d’aquest mes de febrer
serviran per valorar la feina
feta pel Districte al territori,
en aspectes com la transfor-
mació de l’avinguda Vallcarca,
assumpte prioritari al barri de
Vallcarca-Els Penitents, el des-

plegament de la Llei de barris
al Coll, el condicionament i
l’ampliació del centre esportiu
municipal Can Toda al barri
de La Salut, les obres de man-
teniment de l’espai públic al
Camp de Grassot-Gràcia Nova
i l’aposta per la cultura popu-
lar a la Vila, amb el nou equi-
pament previst per al carrer
Alzina i la reforma de La Vio-
leta. El calendari de les noves
sessions dels consells de barri
és el següent: Camp d’en
Grassot-Gràcia Nova, 14 de
febrer (Unió Excursionista de
Catalunya); La Salut, 15 de fe-
brer (Hospital de l’Esperança);
El Coll, 17 de febrer (Alberg
Verge de Montserrat); Vila de
Gràcia, 21 de febrer (Almeria
Teatre) i Vallcarca i Els Peni-
tents, 22 de febrer (Escola Jo-
sep Maria de Sagarra). Totes
les sessions començaran a les
19.00 h.

Més informació:
www.bcn.cat/gracia

Aquest òrgan de participació fomenta la
pluralitat en el disseny del districte. Ara s’hi
fan noves sessions

L’alberg Verge de Montserrat acollirà el Consell de barri del Coll del mes de febrer.

El Districte fa balanç del
mandat als Consells de barri

LUIS CLÚA

LUIS CLÚA



JoanAntonFont

Quatre entitats del barri de Vall-
carca i dels seus voltants estrena-

ran aviat un nou local que els servirà
de seu. La inauguració oficial està pre-
vista per al mes de març, per bé que
les entitats ja començaran a fer-ne ús
aquest mes de febrer. L’associació de
veïns de Vallcarca-Riera-Viaducte, l’as-

sociació de veïns Vallcarca-Gràcia
Nord, l’associació de comerciants de
Vallcarca i Rodalies, i l’associació de
veïns i comerciants de la plaça Lesseps
són les quatre entitats que tindran la
seva seu als baixos de l’edifici situat a
l’avinguda de Vallcarca, 99-101.
Aquest és un edifici que s’ha construït
per reallotjar les veïnes i veïns dels pi-

sos afectats per la remodelació del nu-
cli antic de Vallcarca.
El local disposa de tres sales petites
que serviran de despatx, una sala de
reunions i una altra sala més gran.
Tot i que serà la seu de les entitats
abans esmentades, el local es concep
com un espai obert a altres entitats
del barri, un lloc des del qual s’impul-
si el teixit associatiu i la interacció.

Vallcarca és un barri amb força equi-
paments públics, però on feia falta
més espais per a les entitats privades.
Amb la inauguració del nou local es fa
un pas endavant en aquest sentit.
L’associació de veïns de Vallcarca-Rie-
ra-Viaducte tenia la seva antiga seu
en un dels edificis afectats per la re-
modelació del barri, mentre que les
altres tres associacions fins ara no
disposaven d’una seu fixa.
Actualment, s’està acabant de condi-
cionar el local i les quatre associacions
estan negociant per acordar com du-
ran a terme l’ús compartit de l’espai.

Quatre entitats de Vallcarca
i rodalies estrenennova seu

EQU IPAMENT S

El local és als baixos d’aquest edifici de l’avinguda Vallcarca, 99.

Esport des
del segle XIX
Un viatge fotogràfic a la vocació
esportiva de Barcelona i dels
barcelonins des del final del se-
gle XIX, on no falta el record
dels Jocs Olímpics de 1992.
Amb textos de Carles Santaca-
na, professor d’Història Con-
temporània de la Universitat de
Barcelona.

Barcelona Esport
Edita: Ajuntament de Barcelona
PVP: 20 euros

LLIBRES

LUIS CLÚA
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Hem treballat
per a la gent
jove, ciutadans i
ciutadanes de ple
dret, amb políti-

ques que potencien la seva
vida associativa tot desenvolu-
pant serveis adequats a les se-
ves necessitats. El trasllat del
casal d’associacions a l’Espai
Jove La Fontana i l’adequació
dels seus espais explica la di-
mensió d’aquest equipament
llargament reivindicat pel
Consell de la Joventut de Bar-
celona, també al servei dels jo-
ves de la Vila. Gràcia és, en
aquesta matèria, el territori
que ha respost amb escreix a
les necessitats dels joves par-
tint del Pla de Joventut. La
Fontana és el cor de l’eix d’e-
quipaments juvenils que
recorre el districte amb el casal
de joves del Coll, al nord, i el
de La Sedeta al Camp d’en
Grassot, al sud. Amb seu al
centre cívic, en el proper man-
dat aquests joves disposaran
d’espai propi i estable en un
nou equipament que es cons-
truirà a la plaça.
Un altre compromís assolit.

Polítiques de joventut,
un compromís assolit

PSC. Guillem Espriu

Enguany, el Cen-
tre Moral i Ins-
tructiu de Gràcia
celebra el 142è
aniversari, per

tant, és una entitat que ha per-
durat activa al llarg dels anys,
compartint amb el país les vi-
cissituds dels darrers segles. I
no és casualitat que a la nostra
Vila es fundessin entitats com
El Centre. Això vol dir que, des
del naixement de Gràcia al vol-
tant dels Josepets al segle
XVII, el nostre districte ha es-
tat terra de gent emprenedora,
amb idees i amb vocació cívica.
Monarquies, dictadures, repú-
bliques, la nostra Vila ha viscut
intensament els canvis socials
i polítics pels quals ha passat el
nostre país. Fins i tot en mo-
ments de crisi econòmica, com
l’actual. Fins i tot quan sembla
que el govern municipal va a la
deriva i no hi ha ningú que
porta el timó (o potser massa
que el volen!). Fins i tot així,
tenim entitats que any rere
any celebren el seu aniversari i
segueixen desenvolupant els
seus objectius fundacionals
plenament vigents.
fvilav@bcn.cat

No tenim alcalde,
però sí societat civil

CiU. Francina Vila

Gràcia està patint
múltiples robato-
ris a comerços,
bars, supermer-
cats i farmàcies

de tota la zona del carrer Verdi,
carrer de l’Or, plaça de la Revo-
lució i carrer Torrijos. Cal endu-
rir les penes davant el creixe-
ment de robatoris a comerços
augmentant la seguretat als
sectors quemés pateixen la de-
linqüència i no promovent una
reforma del codi penal tímida,
parcial i insuficient com la que
van recolzar Hereu i Trias. A
més, cal crear un nou Pla de Se-
guretat eficaç i contundent que
impliqui Generalitat i Ajunta-
ment perquè Guàrdia Urbana i
Mossos es coordinin en la lluita
contra la delinqüència.
Gràcia ha de centrar sus esfuer-
zos en prioridades como salir
de la crisis, crear ocupación, la
atención a las personas, firme-
za contra la delincuencia, una
inmigración integrada que
cumpla la ley, menos adminis-
tración ymás sociedad apoyan-
do a los emprendedores. En de-
finitiva, recuperar la mejor
Barcelona, la ciudad de la que
nos sentimos orgullosos.

Més seguretat per al
comerç de Gràcia

PPC. Àngels Esteller

Barcelona dispo-
sa d’una àmplia
xarxa de 75 ca-
sals públics de
gent gran, que

arriben al conjunt de barris de
la ciutat. En aquest mandat,
hem invertit més de 20 mi-
lions d’euros a remodelar-ne
integralment una desena, com
el casal de gent gran de Peni-
tents, i construir nous edificis
per a 14 equipaments més. Al
costat de l’esforç inversor en
els espais, que ha suposat
també ampliar la xarxa en tres
equipaments de nova creació,
hem apostat per promoure un
canvi de model per modernit-
zar els usos i el funcionament
dels casals, incorporant-hi la
participació de les persones
usuàries en la gestió, i apor-
tant-hi prop de 50 professio-
nals de la dinamització social.
Avui els casals, amb unes
98.000 persones usuàries al
conjunt de la ciutat, ofereixen
serveis d’orientació, activitats
d’oci, tallers nombrosos i molt
diversos, i aules d’informàtica
per fer front al repte de supe-
rar la fractura digital que pa-
teixen les persones grans.

Nous casals per a gent
gran activa

ICV-EUiA. Ricard Gomà

El Plenari del Dis-
tricte de Gràcia va
votar per majoria
donar al planteja-
ment per part de

la ciutadania d’un referèndum
per tal que veïns i veïnes es
pronunciïn sobre la inde-
pendència de Catalunya.
S’acosten les dates, les de la
consulta a tota la ciutat, el 10
d’abril, i les del vot anticipat,
que esperem que a Gràcia tin-
guin una rellevància especial.
Quèmés bonic, democràtica-
ment parlant, que oferir urnes
per preguntar a la ciutadania
què en pensa, posem per cas,
d’una reforma urbanística. I és
clar, un assumpte com l’autode-
terminació és prou important
per preguntar-li-ho, també amb
urnes... En la meva tasca de
president del Districte de Grà-
cia, acompanyaré de forma ins-
titucional tots els aspectes rela-
tius a la convocatòria d’aquest
referèndum, per profundes
conviccions democràtiques i
perquè el Plenari ho ha decidit.
Animo, doncs, la ciutadania de
Gràcia i tota la ciutat a partici-
par en aquest referèndum sobre
la independència de Catalunya.

Gràcia decideix,
Barcelona decideix,
Catalunya decideix
ERC. Ricard Martínez

El local es concep també
com un espai obert a
altres entitats del barri



MULT IMÈDI A

TELEVISIÓ

BTV
“Connexió Barcelona”.
De dilluns a divendres, de 18 a 19.45 h
“Info Barris”. Dimecres, a les 13,05 h.
Canal 26 TDT
www.btv.cat
www.btvnoticies.cat

Gràcia Televisió
www.graciatelevisio.cat

Graciamon Televisió
www.graciamon.cat
graciamon@gmail.com

RÀDIO

Ràdio Gràcia - 107.7 FM
Aldea, 15. Tel. 93 284 82 88

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

PUBLICACIONS

L’Independent de Gràcia
La Perla, 31. Tel. 93 217 44 10
www.independent.cat/gracia/

Revista Gracinova
Muntaner, 521, entl. Tel. 93 284 77 13
De l’Associació de Comerciants Gracinova

El teu comerç
Providència, 42. Tel. 660 88 43 56
Federació d’Associacions de Comerciants
Industrials i Artesans de Gràcia

La Tortuga
www.latortuga.cat

Línia Gràcia
www.liniagracia.comunicacio21.cat

INTERNET

Barcelona Cultura

En el nou web de Barcelona Cultura tro-
bareu informació sobre tots els actes cul-
turals de la ciutat, amb notícies, vídeos
l’agenda i molt més.
www.barcelonacultura.bcn.cat/

Web de vacances d’hivern

En aquest espai trobareu tota la infor-
mació sobre les activitats que ofereix
l’Ajuntament durant les vacances d’hi-
vern dels nens i les nenes.
www.bcn.cat/vacanceshivern

wPOL I E SPORT IU
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Pere S.Paredes

La Marató de Barcelona 2011
tornarà a reunir milers d’atletes

de tot el món, el proper 6 de març,
en aquesta prova reconeguda mun-
dialment i que transcorrerà pels
principals carrers de Barcelona.
L’èxit de l’edició 2010, en què la pro-
va es va convertir en la més multitu-
dinària de la història, amb 12.211
atletes participants, fa que l’organit-
zació aquest any esperi superar el rè-
cord del passat i anima de nou els
ciutadans a participar-hi com a cor-
redors o com a espectadors.
La Marató de Barcelona, que tindrà
el punt de sortida a l’avinguda de
Maria Cristina a les 8.30 hores,
està dividida en diverses categories:
Sub 23, de 18 a 22 anys; Sènior, de
23 a 34 anys; Veterans A, de 35 a
44 anys; Veterans B, de 45 a 54
anys; Veterans C, de 55 a 64 anys, i,
finalment, Veterans D, de més de
65 anys.

El període d’inscripcions es tancarà
el 20 de febrer de 2011. El preu de
la inscripció, entre el 31 de gener i
el 20 de febrer, és de 70 euros. Les
inscripcions poden fer-se a través
de la pàgina web oficial.

El dia de la Marató hi haurà 12 punts
d’animació al llarg del recorregut de la
cursa, la qual transcorrerà per dife-
rents carrers i avingudes de Barcelo-
na com: carrer de Sants, av. Diagonal,
Camp Nou, Gran Via de les Corts Ca-
talanes, passeig de Gràcia, av. Meri-
diana, rambla Prim, Fòrum, av. Lito-
ral, Arc del Triomf, la Rambla i av.
Paral·lel, entre d’altres.

Més informació:
www.barcelonamarato.es

Queden pocs dies perquè
Barcelona tremoli amb
les petjades dels atletes
que recorreran els seus
principals carrers durant
la Marató de Barcelona

El preu de la inscripció
en la Marató de
Barcelona és, fins al 20
de febrer, de 70 euros

Un moment de la Marató de l’any 2010.

Tot preparat per a l’edició 2011
de laMarató deBarcelona

PEP HERRERO. INSTITUT BARCELONA ESPORTS

D.R.
L’Ajuntament ha obert una casa
d’acollida d’urgències per a les do-
nes que pateixen violència masclis-
ta i per als seus fills i filles. El cen-
tre té deu habitacions i pot acollir
fins a 27 persones. És per a una es-
tada curta –no més de dues setma-
nes. Té per objectiu proporcionar
un espai de seguretat i suport a la
dona, per tal que pugui reflexionar
sobre la seva situació i sobre les di-
ferents alternatives possibles, aju-
dar-la perquè pugui explicar-la als
seus fills i filles, si en té, i assegurar
la cobertura de les seves necessi-
tats bàsiques d’allotjament, manu-
tenció i salut. Amés, té la funció de

proporcionar-li atenció educativa i
psicològica mentre dura l’acolli-
ment d’urgència, de manera com-
plementària amb l’atenció social i
jurídica que proporciona l’Equip
d’Atenció a les Dones (EAD).
L’acolliment d’urgència és un servei
per a la dona maltractada que ha
decidit abandonar d’immediat la
seva llar i hi ha risc que la persona
agressora la pugui localitzar i ame-
naçar o agredir a ella, als seus fills o
a les persones del seu entorn dis-
posades a acollir-la.

Més informació:
Telèfon d’urgències:
900 900 120
A partir de març:
Equip d'Atenció a les Dones
C. Garcilaso, 23-27
Tel. 93 243 37 10
www.bcn.cat/dones

Casa d’acollida d’urgències
per a les donesmaltractades

S ERVE I PÚBL IC

VICENTE ZAMBRANO



Com va néixer la idea del Cicle
Nits Clàssiques a Gràcia?
L’any 1999, Ferran Mascarell, aleshores
regidor de Gràcia, i el recordat Albert
Musons, que era conseller de Cultura
del Districte, van decidir fer activitats a
la sala de plens de la seu del Districte.
Aquest interès va coincidir amb les ga-
nes de fer concerts d’uns quants joves
que feien programes musicals a Ràdio
Gràcia. Els primers organitzadors van
ser-ne Pep Gorgori, Olga Cardús i Ge-
rard Maristany, responsables del pro-
grama “Menú de Clàssica”, i Àlex Sò-
ria, responsable de “Les Veus de
Gràcia”. Des del començament, Nits
Clàssiques a Gràcia ha volgut potenciar
joves valors de la música clàssica. El ci-
cle ha anat creixent i s’ha anat consoli-
dant –la d’aquest any ja és la tretzena
edició– i ara es fa en diversos espais del
districte: enguany, per exemple, que se
celebra del 27 de febrer al 18 de març,
té lloc a l’església de Santa Maria de
Gràcia, a l’auditori de la Biblioteca Jau-

me Fuster, a l’espai jove La Fontana i al
centre cívic del Coll-La Bruguera.
Què destacaria de la programació
del cicle d’aquest any?
La interpretació de l’obra Romance del
Capitán Trueno, el protagonista de la
qual és el mític personatge creat per
Víctor Mora. Aquest concert forma
part del projecte de recuperació de la
memòria de l’antiga editorial Bruguera,
situada al barri del Coll, impulsat pel
Districte a través del centre cívic del
Coll. L’autor d’aquesta obra és el com-
positor Jordi Codina, amant de la Bru-
guera. La interpretació, la durà a terme
l’Orquestra de Cambra Vila de Gràcia,
dirigida per Francesc Rodríguez Fran-
quet. Però a les Nits Clàssiques a Gràcia
hi ha moltes més propostes, com per
exemple el concert inaugural: la Troba-
da de Corals de Gràcia, per segon any
inclosa dins el programa. És organitza-
da per tres corals: la Coral Vent del
Nord, la Coral Baluern i la Coral Espí-
gol. Mostrarà la feina feta per algunes
corals en dos tallers, l’un de música del
romanticisme i l’altre de jazz i gospel.
Vostè toca algun instrument?
Canto al Cor Ariadna de l’Agrupació Cor
Madrigal.

El cant, l’instrument més antic de
tots, ha de ser un dels més difícils:
les notes no estan fetes, com passa
també als instruments de corda!
Sí, cantar és molt més que saber la par-
titura de la teva corda... Jo canto des
dels 13 anys i continuo aprenent. A
més, a part del mateix fet musical, m’a-
porta una part social molt important.
La majoria dels meus amics han cantat
o estan relacionats amb la música. Can-

tar m’ha permès viatjar per Europa i re-
lacionar-me amb gent que fa el mateix
en altres països.
Vostè és nascut al barri de Gràcia?
No, jo sóc gracienc d’adopció. Vaig
néixer a Sant Gervasi. Vaig anar a l’es-
cola Nostra Senyora de Lurdes, situa-
da a Sant Gervasi, però a tocar de

Gràcia, i he passat l’adolescència i la
joventut fent vida aquí, als Caputxins
de Pompeia, i en diverses entitats co-
rals del barri.
Què li sembla la transformació
que ha experimentat Gràcia?
En general, molt bé. Trobo molt en-
certada la transformació que s’ha fet
del nucli antic, on els vianants tenen
prioritat. Permet tant als joves com
als grans, i també a les famílies, poder
passejar i conèixer el barri, i potencia
el comerç de proximitat.
Què hi troba a faltar?
Alguns dels comerços tradicionals –pe-
tites adrogueries i botigues–, que han
hagut d’anar tancant, i també un equi-
pament amb un bon auditori amb capa-
citat per a 300 o 400 persones, per po-
der fer concerts de gran format, i
sobretot amb piano de cua.
Per què un piano de cua?
És un instrument essencial per a
l’acompanyament de cors i de la majoria
de formacions de cambra. Donaria més
versatilitat al nostre cicle, i les forma-
cions musicals del barri podrien donar
a conèixer la seva feina sense haver de
llogar un piano, que és car i bloqueja
moltes oportunitats.

ENTR EV I S TA Joan Chaparro , organitzador del c ic le Nits C làss iques a Gràc ia

Joan Chaparro canta des del 13 anys.

Joan Chaparro és el president de l’associació

cultural Musicae,organitzadora del cicle Nits

Clàssiques a Gràcia,que enguany arriba a la

tretzena edició

“Nits Clàssiques a Gràcia
ha volgut potenciar des
del començament els

joves valors de lamúsica
clàssica”

“A Gràcia, hi falta
un auditori per
poder fer concerts
de gran format”

JOSEP MARIA CONTEL
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Daniel
Romaní


