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la gent gran als barris de Gràcia
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Més grans de 65 anys
amb risc d'exclusió social
o economia precària

Situats al carrer
del Perill i al centre
cívic La Sedeta

S’han creat un
total de 175 noves
places a la ciutat
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Gràcia tindrà l’any que ve
tres centres de serveis socials

Promoció del
tennis de taula
Es busquen jugadors
a les escoles
JULIO PARRALO

Al districte funcionen actualment dos centres de serveis socials.

LLUÍS CLUA

El maig del 2011 és previst que finalitzin les obres d’adequació de
l’edifici situat al carrer Mozart, 24,
perquè albergui un nou centre de
serveis socials. Quan hagi obert, el
districte de Gràcia tindrà tres centres de serveis socials. Els altres
dos –ja en funcionament– són al
carrer de l’Aldea, 15 (barri del Coll),
i a la plaça de la Vila de Gràcia, 6.
Una de les prioritats de l’Ajuntament són les polítiques socials. Els
centres de serveis socials en són
una eina fonamental. Per això,
darrerament han obert uns quants
nous centres de serveis socials
arreu de la ciutat i és previst que
n’obrin més i que augmenti el
nombre de professionals que hi
treballen.
Pàg. 5
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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
Aldea, 15-17.
Centre cívic La Sedeta
Sicília, 321.
Casal de barri Cardener
Cardener, 45.
Centre artesà Tradicionàrius
Travessia Sant Antoni, 6-8.
Espai Jove La Fontana
Gran de Gràcia, 190-192

93 207 36 13
93 210 63 91
93 218 44 85
93 368 10 05

EXPOSICION S

Cròniques a llapis
19 h. Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20-22).
Un nou lliurament del cicle L’aventura de llegir,
a càrrec de Lluís Yuste de Nin.

Fins al 7 de gener

Estimada pintura
Centre cívic La Sedeta (c. Sicília, 321).
Pintures a l’oli de Ricard Salabert.

Intercanvi cultural Àfrica-Catalunya

93 217 95 27

El cant de la Sibil·la
93 256 28 88
93 291 43 25

23.30 h. Santa Maria de Jesús de Gràcia (c. Gràcia, 3).
Missa del Gall cantada i concert de nadales.
A càrrec de l’Orfeó Gracienc.
Organitza: Fundació Festa Major de Gràcia.

93 458 99 08

Centre cívic El Coll-La Bruguera (c. Aldea, 15).
Exposició fotogràfica sobre el treball solidari que duen
a terme diverses ONG a diferents països d’Àfrica.

INFANT IL S
Divendres 17 de desembre

93 284 27 21

Dimarts 4 de gener

El tió

Cavalcada de les Carteres Reials

17.30 h. Centre cívic La Sedeta (c. Sicília, 321).
Celebració de la festa popular del caga tió.

18 h. Santa Maria de Jesús de Gràcia (c. Gràcia, 3).
Dels Jardinets de Gràcia a la plaça de la Vila de Gràcia.

Dimecres 22 de desembre

93 217 94 11
93 285 04 74

Fins al 5 de gener

El pinzell màgic

93 212 60 62

Recollida de joguines

18 h. Biblioteca Vila de Gràcia (c. Torrent de l’Olla, 104).
Adaptació de dos contes d’autors xinesos, El pinzell
màgic i Lian, amb la tècnica kamishibai (drama de
paper), objectes i titelles. A partir de 4 anys.

93 284 01 26
93 219 10 40

Centre cívic El Coll-La Bruguera (c. Aldea, 15).
Campanya de recollida de joguines Coll-Vallcarca 2010.

T E ATR E
93 284 75 73
93 291 43 30

93 285 03 57

Dimarts 28 de desembre
A partir del 14 de gener

Pare Noel despistat

La filla del mar

18 h. Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20-22).
Taller de titelles inclòs al cicle Enreda’t amb l’acció.
De 5 a 10 anys. Preu: 3,5 euros.

Centre Moral i Instructiu de Gràcia (c. Ros de Olano, 9).
Obra d’Àngel Guimerà. www.elcentregracia.cat

93 291 65 55
93 237 47 43

93 285 03 57
93 217 87 23
93 415 50 98

092
088

112
061
091
080

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 la Muntanya, 12.
Centre de salut mental d’adults 93 218 93 02
Mare de Déu del Coll, 41.

www.farmaciesdeguardia.com

Dijous 16 de desembre

Fins al 7 de gener

SALUT

FARMÀCIES

18 h. Centre cívic El Coll-La Bruguera (c. Aldea, 15).
Danses de Senegal Baobab, concert de l’Orquestra Salvador Ribas i actuació de la Coral Mare de Déu del Coll.

12 h. Lluïsos de Gràcia (pl. del Nord, 7-10).
Celebració de la festa popular del caga tió.

SERVEIS URGENTS
Telèfon únic d’emergències
Urgències sanitàries
Cos Nacional de Policia
Bombers

Intercanvi cultural Àfrica-Catalunya

20 h. Centre cívic El Coll-La Bruguera (c. Aldea, 15).
Xerrada sobre cinema africà inclosa al cicle Desembre
Solidari del Coll.

Caga tió

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

Dissabte 11 de desembre

Cinema africà

93 284 77 90

ALTRES SERVEIS
Punt d’informació jove
Gran de Gràcia, 190-192.
Punt d’informació
i atenció a les dones
Pl. Vila de Gràcia, 6.
Centre d’informació
i recursos per a les dones
Camèlies, 36.
Oficina de rehabilitació
Pl. Vila de Gràcia, 2, 2n.
Centre de recursos
Barcelona Sostenible
Nil Fabra, 20.
Arxiu municipal de Districte
Pl. Lesseps, 20-22
C. de normalització lingüística
Príncep d’Astúries, 54, 2n.
Centre de recursos pedagògics
Topazi, 29.

Dimecres 15 de desembre

Divendres 24 de desembre

GENT GRAN
Casal d’avis de Gràcia
Mozart, 24.
Casal d’avis Montmany
Montmany, 45.
Casal d’avis de Penitents
Pg.Vall d’Hebron, 76-78.
Casal d’avis La Miranda
Av. Coll del Portell, 74.
Casal d’avis Siracusa
Siracusa, 23-27.

MÚSIC A

93 368 45 64

SERVEIS SOCIALS
Centre El Coll-Zona Nord
Aldea, 15.
Centre serveis socials Gràcia
Pl. Vila de Gràcia, 6.
Of. serveis socials Generalitat
Providència, 42.
Centre d’atenció a
disminuïts (infants)
Grassot, 3, 4t.

ACT IVI TATS

93 256 28 77

BIBLIOTEQUES
Biblioteca Jaume Fuster
Pl. Lesseps, 20.
Biblioteca Vila de Gràcia
Torrent de l’Olla, 104
Biblioteca del centre de
treball i documentació
Gran de Gràcia, 126.

L ’A G E N D A

L A C O M U N I TAT É S C O S A DE T O T S

Tots els veïns han d’estar
informats dels acords presos i del
funcionament de la comunitat
erquè una comunitat es
mantingui organitzada,
cal que tots els veïns que hi
viuen estiguin assabentats
dels acords presos. Si no has
pogut participar en les assemblees de la teva comunitat, sempre pots visitar un
membre de l’òrgan de go-

P

GRÀCIA
B A R C E L O N A

vern perquè et mantingui
informat de l’organització
comunitària. Quan arriben
nous veïns a l’escala, és
aconsellable que algú es responsabilitzi d’informar-los
de la normativa i el funcionament de la comunitat de
veïns i veïnes.

www.bcn.cat/publicacions
bcnrevistes@bcn.cat
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Gràcia estrena nous
menjadors per a la gent gran
Menjar bé i en companyia és
l’objectiu del nou programa
Àpats en companyia, de l’Àrea
d’Acció Social i Ciutadania de
l’Ajuntament, que ara arriba a dos
nous menjadors per a gent gran
als barris de Gràcia

LLUÍS CLUA

Usuaris del nou servei Àpats en companyia.

Daniel Venteo
es de fa unes setmanes,
els barris de Gràcia disposen d’un nou servei concebut per millorar la qualitat
de vida de la gent gran: els
menjadors socials. Es tracta
d’un programa que s’adreça
a les persones més grans de

D

A

65 anys que viuen soles i
que poden patir risc d’exclusió social, que tenen pocs
recursos o que tenen habitatges sense condicions adequades per cuinar.
Excepcionalment, també hi
poden accedir persones de
60 anys amb discapacitat re-

coneguda de més del 33% o
en situació de risc i necessitat social diagnosticada pels
professionals dels equips
d’atenció primària. A més
d’aportar companyia a les
persones que hi participen,
s’hi dóna una alimentació
correcta. Al districte de Grà-

INFORMACIÓ PRÀCTICA

Els nous menjadors funcionen de dilluns a divendres de 14 a 16 hores. Els preus varien en
funció dels ingressos dels usuaris, i van dels 0,50 als 3,90 euros per àpat, en funció de la
capacitat econòmica de cada persona. L’accés a aquest servei té lloc a través dels centres
de serveis socials i és el personal d’atenció social l’encarregat d’establir tant l’accés al menjador, com el preu públic que haurà d’abonar cada usuari.

cia, aquests dos nous menjadors socials per a la gent
gran es troben al número 6
del carrer del Perill i al centre cívic La Sedeta.
Menjadors a tota la ciutat
A més dels menjadors de
Gràcia, en el conjunt de la
ciutat s’han creat set nous
menjadors socials per a gent
gran amb un total de 175
noves places diàries per a la
gent gran que ho necessita
Els nous menjadors socials
s’han obert, a més de Gràcia, a Sarrià-Sant Gervasi,
Nou Barris, les Corts, Horta-Guinardó i Sant Andreu,
que fins ara no en tenien,
fet que ha significat doblar
el pressupost que l’Ajuntament destinat a aquest prog rama . L’any passat , la
quantitat era de 650.000

euros i enguany és d’1,3 milions d’euros.
Actualment, el nombre d’àpats diaris que es distribueixen en equipaments per a la
gent gran passa de 514 a
689. Àpats en companyia
s ’integra en el Pro grama
d’Acció Social Contra la Pobresa, el qual es proposa

El programa
s’adreça a les
persones més grans
de 65 anys que
viuen soles
com a horitzó estratègic activar un sistema integral de
cobertura de les necessitats
tant alimentàries com de relació entre les persones que
participen en el programa.

Què opina del nou servei Àpats en companyia amb què compta el districte de Gracia?

Mercè Taltabull
Jubilada

Eduard Lamiel
Jubilat

Jordi Novell
Prejubilat

Renato Coromina
Jubilat

Tomás Gallego
Jubilat

Per a mi estan molt bé,
s’hi menja bé i està
molt be de preu. Els
dies que he vingut m’hi
he trobat força bé, i els
nois que ho porten són
molt agradables. Ara
que som pocs, parlo
amb tothom.

Em sembla que estan
força bé. És molt barat
i la gent que hi ha és
molt agradable.
M’agrada molt anar-hi.

Jo abans anava al
carrer Siracusa per
motius econòmics i de
salut, i allà s’estava bé.
Però ara vinc aquí al
carrer Perill i també
m’agrada.

Per a mi està molt bé,
perquè el menjar que hi
donen s’assembla al de
casa meva. El de casa
era bo, però el d’aquí
també està molt bé,
m’agrada.

Como es el primero que
utilizo, muy bien. Yo
vivo enfrente mismo y
solo tengo que cruzar la
calle. Estoy muy a
gusto, los chicos de aquí
són muy amables y la
comida es buena.

Toni Anglada
Director de
fotografia
Em sembla bé, perquè ja
sigui per vellesa o soledat la gent recorre a
llocs com aquest. És
molt important que
s’inverteixi en equipament socials com
aquests.

C I U TA DA N S O P I N E N
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J. M. Contel

Grup d’homes i dones
al cim del Tibidabo
Molt sovint, quan obres un calaix o una capsa i apareixen fotografies antigues, l’investigador o el familiar que
les ha trobat en queda captivat sense voler. Les fotografies poden ser de vistes, com en deien antigament, o de
familiars, paraula que abasta la seva part més àmplia, és
a dir, familiars de primera, de segona i fins i tot amics.
Però si aquestes imatges són molt antigues, encara
atrauen més. Una d’aquestes imatges és la que avui
il·lustra aquest àlbum històric: un grup d’homes i dones
al cim del Tibidabo, davant la torre de les aigües. Una
imatge familiar, però que atrau, una fotografia amb una
història. Què hi feia aquest grup de persones en aquest
indret, qui eren... Moltes preguntes sorgeixen i molt sovint no tenen resposta i es queden sense contestar. Però
no és el cas d’aquesta imatge, la qual ha dipositat gentilment a l’Arxiu de Sarrià-Sant Gervasi el senyor Andreu
Pujol i Mir. Aquest grup familiar és compost per membres de la família Mir-Escudé, de Gràcia, i de la família
Mir i Casanovas Isbert, de Sarrià, en una excursió que
van fer plegats a dalt del Tibidabo, aproximadament entre la tardor de 1913 i la primavera de 1914, i on van
posar per a la posterioritat. Però la fotografia té més
sorpreses per a l’investigador: l’home assegut a terra
amb la nena a les cames és Andreu Mir Escudé (18851966), fundador de l’Orfeó Gracienc i un pintor important de la seva època, unes dades, aquestes darreres,
que permeten començar a recuperar la memòria històrica d’aquesta persona.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 368 45 66

Foto: Arxiu Andreu Mir i Escudé, cedida pel seu nét
Andreu Pujol i Mir.

E N T I TAT S

Dues dècades al servei
dels més desfavorits
L’Associació
Benestar i
Desenvolupament
treballa per eradicar
les desigualtats i
l’exclusió dels més
necessitats
Sonia Doctor
a néixer a Barcelona els
anys vuitanta de la mà
de deu voluntaris per fer
front a un dels problemes
socials emergents i més tangibles d’aquella època: el
consum de drogues i, especialment, d’heroïna. Amb
vint anys d’història a les espatlles, l’Associació Benestar i Desenvolupament
(ABD) s’ha convertit en un
referent en l’atenció a les
persones més desfavorides i
amb risc d’exclusió social.
“L’experiència en l’àrea de la
drogodependència ens va
mostrar altres mancances i
problemes socials derivats,
i a partir d’aquí vam posar
en marxa nous programes”,
explica la directora tècnica
de l’entitat, Felisa Pérez.
Continuen treballant per
prevenir el consum de drogues entre els joves i per
oferir assistència a les persones drogodependents
amb serveis com la Sala Baluard, però a poc a poc han
anat ampliant el seu camp
d’acció per pal·liar altres necessitats socials. Avui ABD

V
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ABD atén diverses necessitats socials.
es dedica també a l’atenció i
la prevenció de la violència
familiar i masclista, acull
persones nouvingudes, fa

L’entitat celebra
el 20è aniversari
el 16 de desembre
a l’Espai Jove de
Fontana
mediació intercultural i té
cura de les persones grans a
través dels centres de dia,
residències o el servei d’atenció domiciliària. Només
al 2009, l’entitat va atendre
directament a tot l’Estat espanyol, més de 76.300 persones gràcies al treball de
prop de 300 voluntaris i

900 treballadors. “El nostre
objectiu és fomentar un
nou model de convivència
basat en el diàleg i facilitar
la integració de les persones
amb més necessitats”, explica Felisa Pérez. Per a la directora tècnica d’ABD, l’associació no pretén només
gestionar uns serveis i per
això reivindica la important
tasca dels voluntaris i el treball conjunt entre les entitats, els ciutadans i les administracions públiques.
“Busquem la implicació de
tota la societat”.
Més informació:
Associació ABD
Carrer Quevedo, 2
Telèfon: 93 289 05 30
www.abd-ong.ong

Joan Anton Font

E L TAU L E L L

Per un consum basat en valors sòlids
és que una botiga, Olokuti és una empresa formada per sis socis que pensen
que el consum s’ha de fonamentar en valors
humans sòlids. Per això ofereixen productes
ecològics, que contribueixen a la sostenibilitat
mediambiental, també de comerç just, que asseguren condicions laborals dignes en països
en via de desenvolupament, i articles d’artesania, que són un mitjà de subsistència per a
moltes persones. Roba, alimentació, cosmètica, higiene de la llar, llibres, música... formen
part de l’àmplia varietat d’articles que hi tro-

M
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Tenen productes ecològics, artesans i de comerç just.

bem i que ens captivaran, ja que la idea no és
que comprem només per consciència o solidaritat, sinó que els productes siguin atractius i
s’adaptin a les tendències. Olokuti també ven
on-line i té un altre establiment a Pedralbes
Centre. Ara que ja s’acosta el Nadal, fan cistelles per a empreses amb productes ecològics i
de comerç just.
Olokuti
C. Astúries, 38. Telèfon: 93 217 00 70
www.olokuti.com
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Gràcia tindrà tres centres
de serveis socials
Quan a la primavera
el centre de serveis
socials del carrer
Mozart, 24, obri les
portes, el districte
de Gràcia comptarà
amb tres centres de
serveis socials
Daniel Romaní
l mes de maig vinent és
previst que s’acabin les
obres d’adequació de l’edifici
situat al carrer Mozart, 24, on
abans hi havia un casal d’avis,
per tal que albergui un nou
centre de ser veis socials.
Aquest nou centre tindrà uns
400 metres quadrats distribuïts entre la planta baixa i
una primera i segona planta,
on s’instal·laran espais per a
l’atenció al públic (a la planta
baixa) i sales per a entrevistes, treball grupal i despatxos
professionals (a les altres
dues plantes). Quan hagi
obert aquest nou centre, el
districte comptarà amb tres
centres de serveis socials. Els
altres dos –ja en funcionament– són al carrer de l’Aldea,
15 (barri del Coll), i a la plaça
de la Vila de Gràcia, 6. Tots
tres centres oferiran els mateixos serveis i tindran els
mateixos horaris d’atenció al
públic (dilluns, dimarts, dimecres i divendres de les 9 a
les 13 hores, i dimarts i dijous
de les 16 a les 18 hores), d’acord amb la voluntat de l’Ajuntament que tots els centres de ser veis socials de
Barcelona siguin homogenis.
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NOTÍCIES

La Comunitat Pompeia i Josep Comellas,
Medalles d’Honor
La comunitat de l’església de Pompeia i Josep Comellas van rebre la Medalla d’Honor de Barcelona el
passat 24 de novembre. La comunitat de l’església de
Pompeia (avinguda Diagonal, 450) ha estat motor de
nombroses iniciatives dedicades a l’atenció dels més
pobres del tercer i quart món. D’altra part, Josep Comellas, del Club de Bàsquet Pedagogium, ha realitzat
una intensa activitat a favor d’aquest esport.

‘Línia Gràcia’, nova publicació gratuïta
Una nova publicació, de periodicitat mensual i de
caràcter gratuït, informa del que succeeix a Gràcia.
Es tracta d’una iniciativa del Grup Comunicació 21,
el qual també edita publicacions de les mateixes característiques als altres nou districtes de la ciutat.
Línia Gràcia té un tiratge de 15.000 exemplars i es
distribueix als comerços. Té també una versió digital:
liniagracia.comunicacio21.cat.
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El casal d’avis del carrer Mozart serà el nou centre de serveis socials.
Una de les prioritats de l’Ajuntament són les polítiques
socials. Els centres de serveis
socials en són una eina fonamental. Tothom pot tenir-hi
accés, amb independència del
seu nivell de renda. Per això,
darrerament han obert uns
quants nous centres de serveis socials arreu de la ciutat i

Tothom pot
accedir-hi, amb
independència del
seu nivell de renda
és previst que n’obrin més i
augmenti el nombre de professionals que hi treballen.
Educadors, psicòlegs i treballadors socials avaluen les
situacions de necessitat, ofereixen informació i assessorament en relació amb els drets
i els recursos socials, dissenyen programes individuals

d’atenció per a persones dependents, presten serveis d’ajuda a domicili, teleassistència i suport, presten serveis
socioeducatius adreçats a infants i adolescents (amb l’objectiu de donar suport al desenvolupament de la seva
personalitat, afavorir-ne la
socialització, prevenir situacions de risc, ruptura familiar
o escolar, compensar els dèficits socioeducatius i d’aprenentatge...), promouen la
inserció social, laboral i educativa dels usuaris i gestionen
prestacions d’urgència social i
determinades prestacions
econòmiques. Els centres de
serveis socials també treballen amb les entitats i les associacions de la seva zona en
projectes conjunts relacionats
amb l’atenció social. D’aquesta manera, contribueixen a
prevenir el risc d’exclusió i enforteixen els llaços de cohesió
social.

Associació d’Amigues i Amics de La Sedeta
La recuperació de la memòria històrica de La Sedeta,
la participació en la vida social del districte i el manteniment de l’amistat entre els seus membres, a través d’activitats, festes, debats, conferències… són els
objectius de la nova Associació d’Amigues i Amics de
La Sedeta (www.sedeta.cat/amics), impulsada per un
grup de mares i pares que havien portat, o porten,
els seus fills i filles a l’escola o l’institut La Sedeta.

Ràdio Gràcia emetrà obres de teatre
Fer teatre a la ràdio no és una activitat gaire habitual
actualment. El diàleg, la música i els efectes de so hi
són fonamentals: ajuden l’oient a imaginar la història.
Ràdio Gràcia ha iniciat aquesta temporada el programa “Nits de teatre a Ràdio Gràcia” (a la foto, presentació a la seu del Districte), impulsat per Albert Vidal i
Josefina Altés. És previst que facin una obra cada mes,
amb la participació de grups de teatre amateur.

CAROLINA GARCIA

Gràcia gaudeix d’un Nadal ple d’activitats per a tots els públics
Alexandra Rubio
urant gairebé dos mesos,
Gràcia omple les seves
entitats i centres cívics amb
una programació nadalenca
plena d’activitats per a grans i
petits. Hi ha propostes ineludibles com són la Cavalcada de
les Carteres Reials, el dia 4 de
gener a les 18 hores (des dels
Jardinets de Gràcia fins a la
plaça de la Vila de Gràcia), el
trenet del carrer Gran de Gràcia, del 17 de desembre al 5 de

D

Cavalcada de les Carteres Reials de l’any passat.

ARXIU

gener, o la tradicional missa
del gall i cant de la sibil·la de la
parròquia de Santa Maria de
Jesús de Gràcia. Tampoc no hi
falten activitats socioculturals,
com són les jornades solidàries
d’intercanvi cultural Àfrica-Catalunya, del 9 de desembre al 7
de gener, o la campanya recollida de joguines el Coll-Vallcarca, de l’1 de desembre al 5
de gener, ambdues a càrrec del
centre cívic El Coll-La Bruguera (c. Aldea, 15). I per als més

petits, cal destacar l’obra de teatre Pastorets Superestel, de l’11
de desembre al 4 gener al Jove
Teatre Regina (c. Sèneca, 22),
la popular festa del Tió del 17
de desembre al centre cívic La
Sedeta, (c. Sicília, 321) i l’espectacle infantil de l’agrupament escolta Jaume I del Coll,
el 18 de desembre al centre cívic El Coll-La Bruguera. Podeu
trobar més informació consultant la pàgina web del districte: www.bcn.cat/gracia
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LLIBRES

Gràcia impulsa el Grup
de Treball del Nomenclàtor

LLUÍS CLUA

Membres del Grup de Treball del Nomenclàtor.
Belén Ginart
ot vial, plaça, espai i equipament
públic necessita un nom que el distingeixi i serveixi de referència per a
tota la ciutadania. Al mateix temps, batejar-lo suposa una oportunitat de retre un homenatge, de lloar una persona
o fet i aconseguir que el seu nom per-

T

O

duri en la memòria col·lectiva. Des de
fa un temps, Gràcia compta amb un comitè assessor que s’encarrega de vetllar
per la idoneïtat i la coherència dels
noms que s’atorguen als nous indrets i
equipaments públics del districte. El
Grup de Treball del Nomenclàtor de
Gràcia és un grup mixt, integrat per re-

presentants de cadascun dels grups polítics municipals i per un comitè d’experts, sota la presidència del conseller
de Cultura, i la consellera tècnica en
qualitat de secretària. Entre els experts, figuren diversos representants
del Taller d’Història de Gràcia, arquitectes i estudiosos de la idiosincràsia
dels carrers. La tasca principal del grup
és estudiar les propostes de nom de les
noves vies públiques i nous espais i
equipaments del districte. La procedència d’aquestes propostes és heterogènia: qualsevol persona, entitat o
associació, a més del mateix Districte i
del grup de treball, està facultat per ferles. Pel fet de tractar-se d’un comitè assessor, les seves decisions no són vinculants. Un cop avaluades de forma
positiva pel grup, les propostes de nom
han de ser presentades a la consideració del Consell Plenari de Gràcia. Fins
ara, el grup s’ha reunit tres cops i ha
pres diverses decisions, entre les quals
es troba la de batejar amb el nom d’Albert Musons la futura seu dels Castellers de la Vila de Gràcia i la Fundació
Festa Major de Gràcia, al carrer Alzina.
Les propostes de nom es poden
adreçar a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana del districte de Gràcia

Sense presses
Fins i tot en una ciutat tan densa com Barcelona és possible
trobar oasis de calma. Barcelona
sense presses proposa 23 itineraris per descobrir-los i per descobrir també una manera diferent,
més tranquil·la, de relacionar-se
amb el temps i l’espai urbans. El
llibre s’ha publicat en català i en
castellà.
Barcelona sense presses
Barcelona sin prisas
Autora: Isabel de Villalonga
Edita: Ajuntament de Barcelona
PVP: 19 euros

E L S G R U P S M U N I C I PA L S O P I N E N

L’aposta real per
la cultura popular

El canvi a Barcelona

Volem més seguretat
als barris

Cultura de proximitat

Sempre el Park Güell

PSC. Guillem Espriu

CiU. Francina Vila

PPC. Alberto Fernández

ICV-EUiA. Ricard Gomà

ERC. Ricard Martínez

Gràcia és, per definició, un districte eminentment
participatiu, perquè no en va tenim més de 400 entitats. Però,
a més, parlar de Gràcia és parlar de cultura popular i per això
hem treballat fermament aplicant mesures, no només de suport, sinó de consolidació de
les colles. I el Districte, conscient que per a això cal tenir un
espai estable de treball, al llarg
d’aquest mandat ha habilitat,
només per a la Fundació Festa
Major, tres espais de guarnits
per a la preparació de les activitats de tot l’any. També l’emblemàtica Violeta es troba en
obres per allotjar les colles de
cultura popular, un espai adequat a les seves necessitats on
planificar les seves activitats i
fer xarxa. I ara, l’espai Albert
Musons. Hem començat les
obres d’un equipament nou
projetat a la mida dels Castellers de la Vila de Gràcia i que
serà seu de la Fundació Festa
Major al carrer Alzina, 7-9.
Una aposta real de projecció i
promoció de la cultura popular.

Escric aquest article sense conèixer
si el canvi anhelat
per Catalunya ha
estat possible.
En tot cas, el canvi que calia al
nostre país també és necessari
a Barcelona. No és un simple
canvi de sigles o de cadires, és
molt més que això. Ens cal un
canvi d’actitud, de creure que la
política està al servei de les persones i que els representants
públics hem de fer la feina amb
il·lusió i sentint el pols de la societat. Després de més de trenta anys de tenir un govern del
mateix color, ens cal un canvi
perquè Barcelona pugui ser millor, perquè pugui respondre als
reptes d’aquest segle que hem
estrenat amb una greu crisi
econòmica i perquè cregui de
nou en l’esperit emprenedor de
la seva ciutadania. A Gràcia tenim una societat civil ben viva.
Des de l’Ajuntament hem de ser
al seu costat i sense posar-li traves perquè, més que mai, la necessitarem per aixecar de nou la
nostra ciutat i fer que brilli com
ho havia fet anys enrere.
fvilav@bcn.cat

Gràcia demana
més seguretat davant el repunt de
robatoris que està
patint el comerç
de la nostra ciutat. Cal endurir
les penes davant el creixement
de robatoris a comerços augmentant la seguretat als sectors
que més pateixen la delinqüència i no promovent una reforma
del codi penal tímida, parcial i
insuficient com a la que van donar suport Hereu i Trias. Des
del PP proposem que als robatoris en locals oberts al públic
s’imposin penes de 4 a 7 anys
de presó, i no de 2 a 5 anys com
finalment han pactat PSOE i
CiU. També demanem augmentar el nombre d’agents per arribar a 4.000 mossos i un Pla de
Seguretat per Barcelona, conjunt amb la Generalitat, per
lluitar contra la delinqüència.
Gràcia no es una excepción a
otras peticiones barcelonesas
como luchar contra la crisis aumentando la atención a las personas, con más equipamientos
y servicios sociales, y con una
inmigración ordenada que
cumpla la ley y respete la ciudad y el país que les acoge.

En aquest mandat culminarem
un pla d’implantació de biblioteques que arribarà
aviat als 40 equipaments repartits per tota la ciutat. A Gràcia,
on la Biblioteca Jaume Fuster
s’ha convertit ja en tot un referent, comptarem aviat amb un
nou equipament a Penitents.Es
tracta d’una aposta per acostar
la cultura a la ciutadania i fer-la
permeable a les seves demandes. Una aposta exitosa: avui
un 45,8% de barcelonins i barcelonines tenen carnet de la
xarxa de biblioteques, on s’hi
fan anualment prop de 4,4 milions de préstecs. Les biblioteques de Barcelona són centres
culturals de proximitat que expressen valors: l’accés universal
al coneixement; el compromís
amb la inclusió de col·lectius
vulnerables a través d’iniciatives com la lectura a domicili
per a persones grans; l’impuls
d’aules d’alfabetització digital
la programació d’activitats, o el
treball en xarxa de les biblioteques amb les escoles, els equipaments i el teixit associatiu
del barri.

Sembla que el
govern municipal no es dóna
per vençut i continua degradant
el Park Güell, i ara li toca a la
zona limítrof amb el barri del
Coll. De moment han posat ciment a la pista de terra existent, per fer possible el pas de
vehicles, sense aclarir si
aquest pas és provisional o no.
Els plànols als quals hem tingut accés des del grup municipal d’ERC, assenyalen clarament la voluntat de fer un
by-pass de vehicles, per dins
dels límits del parc, per tant,
afectant zona verda. Mentre
les solucions de neteja, arranjament dels límits, desbrossament, arranjament dels sistemes de reg soterrats, millora
de la il·luminació s’eternitzen,
la capacitat d’actuar amb rapidesa per “menjar-se un tros de
parc per fer-hi passar vehicles
és, si més no, sorprenent i sospitosa. És una llàstima perdre
l’oportunitat d’establir un vincle veïnal i institucional amb
el Park Güell per, tots plegats,
fer-ne un projecte de futur
amb orgull de ciutat.
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POLIESPORTIU

El tennis de taula busca
jugadors a les escoles

TELEVISIÓ
BTV
“Connexió Barcelona”.
De dilluns a divendres, de 18 a 19.45 h
“Info Barris”. Cada dia a les 12 h
Canal 26 TDT
www.btv.cat
www.btvnoticies.cat

Els clubs de tennis de
taula de Gràcia han
sumat les seves forces
per aconseguir despertar
i fer créixer la llavor
d’aquest esport entre
els escolars
Pere S.Paredes
ota el nom de “Tennis de taula a
les escoles de Gràcia” s’enceta
un projecte per aconseguir inculcar
els fonaments, la pràctica i la teoria
del tennis de taula entre els joves
del districte i arribar, així, a la consolidació d’un club representatiu de
tot el districte de Gràcia.
Aquest projecte, que va començar a
gestar-se fa uns cinc anys, està liderat per la federació territorial de
Tennis de Taula de Barcelona, que
compta amb la col·laboració del districte i de tots els clubs d’aquest esport assentats a Gràcia: els Lluïsos,
el Cercle, el Centre i l’Ariel.
De la mà d’aquestes quatre entitats
esportives, que fan de Gràcia el districte amb més clubs federats de Barcelona, es treballa amb l’objectiu “de
reactivar el planter d’aquest esport,
que a poc a poc va envellint”, expliquen els coordinadors del projecte.
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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

S

Joves jugadors de tennis de taula, a Lluïsos de Gràcia.
D’aquesta manera, amb l’opció de la
pràctica tant en hores lectives com en
hores extraescolars, el projecte vol
potenciar el tennis de taula davant el
futbol o el bàsquet, que són els anomenats esports reis entre els escolars.

El projecte es podrà
realitzar tant
en hores lectives com
en extraescolars
L’objectiu que es pretén aconseguir,
amb el suport inicial de la Federació
Catalana de Tennis de Taula i dels
clubs de Gràcia, en tot allò que fa re-

JULIO PARRALO

ferència de la provisió de taules per a
la pràctica d’aquest esport o la formació necessària dels professors d’educació física de les escoles interessades, és que els nois i noies entre
els 7 i els 8 anys, dels centres escolars, tinguin les suficients activitats
formatives i complementàries per
gaudir d’aquest esport, practicar-lo i
enganxar-s’hi.
Més informació:
www.rtbtt.com
Club Ariel. Àngel: 610 288 177
Cercle. Jesús: 600 241 428
Centre. Eduard: 676 471 844
Lluïsos. Xavier: 617 041 116

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
Amb nom i cognoms

SERVEI PÚBLIC

Ajuts a les famílies per
a les vacances d’hivern
Belén Ginart
Aquest curs, els escolars catalans
tindran una setmana de vacances
d’hivern el mes de març. El nou
calendari lectiu, que s’apropa al
model seguit a molts països euro-

peus, planteja noves necessitats a
les famílies. A fi de contribuir a
conciliar els horaris laborals dels
adults amb les vacances dels petits, l’Ajuntament de Barcelona ha
previst un programa d’activitats

ANTONIO LAJUSTICIA

lúdiques, culturals i de lleure, com
també un sistema de beques i
ajuts per facilitar-hi l’accés a les
famílies amb menys recursos. El
ventall d’activitats, que s’articula
a través de diverses entitats i associacions de la ciutat, preveu
propostes setmanals (casals, esports, tallers especialitzats) i puntuals als museus, biblioteques i
altres equipaments municipals.
Les beques per a les activitats de
les vacances d’hivern cobriran
entre el 30% i el 90% del cost total per infant, en funció de la
renda familiar. Les famílies interessades s’hauran d’adreçar directament a les entitats organitzadores a partir del 17 de gener per
formalitzar la preinscripció i recollir un imprès d’ajut, el qual
s’haurà de tornar emplenat al
punt unitari de tramitació de beques del districte.

L’Ajuntament s'obre als ciutadans i ciutadanes a través de la veu dels seus treballadors. Al nou bloc L'Ajuntament amb
nom propi, els professionals de l'administració de la ciutat prenen la paraula
per explicar la seva feina.
w1.bcn.cat/blog/

Cap als Jocs del 2022

Web de la candidatura Barcelona-Pirineu
2022. Informa sobre el calendari de la
precandidatura perquè Barcelona esdevingui aspirant a seu olímpica. S’hi pot
consultar el programa esportiu dels Jocs
Olímpics d'Hivern.
w1.bcn.cat/candidatura2022/
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M u n t s a A l c a ñ i z , ac t r i u i f u n d a d o ra d e l Te a t re L l i u re

“L’esperit del
Lliure és fer teatre
com un artista, no
com un mercenari”
Nascuda a Constantí (Tarragona) fa 56 anys,
va ser fundadora del Teatre Lliure de Gràcia i els
seus inicis estan al Teatre de l’Escorpí a Horta.
Ha estrenat la nova etapa gracienca amb
Gata sobre teulada de zinc calenta
JOSEP MARIA CONTEL

Muntsa Alcañiz, a la seu del nou Teatre Lliure de Gràcia.

Miquel
Pellicer

Això de ser fundadora del Teatre
Lliure i inaugurar aquesta segona etapa, com ho viu?
Com un regal de l’Àlex Rigola, perquè
és rememorar, però al mateix temps
adonar-nos de com hem canviat tots.
Tornar-lo a obrir em fa molt feliç, perquè, malgrat els canvis evidents, l’esperit inicial el mantenim i el sostenim.
Què va sentir el primer cop que
va entrar al nou Lliure?
Vaig pensar que només eren parets i
obres noves, però quan vaig veure
l’escala hi va haver un moment que
em vaig emocionar estèticament. No
era una malenconia per emocions
passades. M’ha semblat que hi ha
molta bellesa en aquestes parets i
molt de treball que s’ha anat succeint
en la història d’aquest teatre.
Quin era aquest esperit inicial
del Lliure?
Que la teva forma de pensar tingués a
veure amb la teva forma d’actuar. Era

fer teatre com un artista i no com un
mercenari. Si fas un servei a la ciutat,
expliques el teu punt de vista i la teva
forma de pensar sobre el món i la vida
a través de la nostra feina, que és el teatre. Cal que el teatre que fas tingui a
veure amb la teva manera de pensar.
Retrocedim a Constantí. Quan va
tenir la sensació que volia dedicar-se al teatre?
M’hi vaig anar trobant. De petita, el
meu pare, darrere del taulell de la merceria familiar, ens feia titelles per distreure’ns. Però de fet, al teatre hi vaig
anar a parar perquè els meus amics en
feien i era una manera més d’estar amb
ells. Vaig anar a un curs que van organitzar a Tarragona amb gent com el
Lluís Pasqual o la Maria Aurèlia Capmany. Em vaig anar engrescant i el teatre em va acabar d’enamorar definitivament. Després vaig fer les proves
d’accés a l’Institut del Teatre.
Com va anar a l’Institut del Teatre?
Vaig combinar els tres anys a l’Institut del Teatre amb una feina i col·laborant amb el Teatre de l’Escorpí a
Horta. Justament amb en Guillem-

Jordi Graells, en Fabià Puigserver i el
nostre estimat Pep Montanyès.
Com era en Puigserver?
Parlar d’una persona que ja no hi és
sempre és complicat. Penso que era
un grandíssim artista i un gran home
de teatre. Molt complet des del punt
de vista intel·lectual i artístic. Aquestes dues condicions són molt importants en el món del teatre. Per a nosaltres, que començàvem, un home
tan culte i tan preparat ens donava
una empenta molt gran.

“Quan una obra és
bona, hi ha múltiples
interpretacions”
Hi ha mercat per a tots els artistes en temps de crisi?
El teatre sempre estarà en crisi. És
evident com a qualsevol art, perquè
sempre s’està autoqüestionant la seva
eficàcia. Estar en crisi és una condició
sine qua non per a un art.

Canvia molt una obra que vas fer
als vint anys, quan la tornes a
fer als cinquanta?
Evidentment, ha de ser diferent. Primer, perquè físicament ets diferent i
n’interpretes, en molts casos, papers
diferents. En segon lloc, una interpretació és una involucració personal en
un text i aquesta forma d’involucrarse canvia. Això sí, a vegades hi ha coses que les treballes molt a fons i passen els anys i no canvien. Quan una
obra és bona, hi ha múltiples interpretacions; quan una obra és dolenta,
només n’hi ha una.
Tornem al nou Lliure. Ara s’hi
representa Gata sobre teulada de
zinc calenta. Tot un clàssic de
Tennessee Williams.
Tennessee Williams és un grandíssim
autor i a vegades mal entès, però és
un home que sap reflexionar molt
agudament sobre el comportament
humà. Ara està molt ben dirigida per
en Rigola, perquè penso que és legítim que un artista no sigui esclau de
l’autor original. Aquesta esporgada
entre en Sallent i en Rigola, li escau
molt bé a l’obra.

