
El passat 30 de juliol, amb l’en-
trada en funcionament del nou
tram de la línia 5 del metro, el
barri del Coll va fer un pas enda-
vant transcendental en la seva
història urbana. Per primera ve-
gada, el barri passa a ser accessi-
ble mitjançant la xarxa del metro
i garanteix un accés ràpid i fàcil
al conjunt de la ciutat. La nova
estació El Coll/La Teixonera és la
més profunda de tota la xarxa de
metro de Barcelona, ja que està a
74 metres de profunditat. En la
construcció del nou tram del me-
tro, s’hi han invertit prop de 320
milions d’euros en els últims anys,
i des de la seva entrada en funcio-
nament dóna servei a uns 30.000
usuaris diàriament.

La línia 5 porta el metro
al barri del Coll

El barri del Coll té una nova
escola bressol municipal

81 PLACES

Té 81 places per
a nens i nenes de
4 mesos a 3 anys

CONCILIACIÓ

Permet conciliar
la vida personal,
familiar i laboral

EL GAT NEGRE

Ha estat batejada
amb el nom inicial de
l’editorial Bruguera

Pàg. 3

ENTREVISTA Pàg. 8

Laia de Ahumada
Directora del Centre Obert
Heura

“La música és molt
integradora”

URBANISME Pàg. 6

Nous jardins
EsteveTerradas
Vallcarca avança en
la seva transformació

POLIESPORTIU Pàg. 7

Cursa Popular
Escalada de la Glòria
La prova es consolida en
arribar a la seva 6a edició

SERVEI PÚBLIC Pàg. 7

El carnet de
biblioteques
El carnet cultural
de Barcelona

CULTURA Pàg. 4

LEMaterra de nou
amb lesmillors
propostes demúsica
experimental

Pàg. 5
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La nova estació El Coll/La Teixonera de la línia 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 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 rehabilitació 93 291 65 55
Pl.Vila de Gràcia, 2, 2n.
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

L A C O M U N I T A T É S C O S A D E T O T S

Ajuda els teus veïns
quan ho necessitin

Mostra consideració
envers els teus veïns

i veïnes i procura donar-los
un cop de mà sempre que
els faci falta, especialment
a la gent gran.
Interessa’t i ofereix-te per
si algun veí o veïna neces-
sita en un moment donat

un petit ajut per a la rea-
lització de tasques quoti-
dianes (anar a comprar el
pa, a la farmàcia, etc.) i
pensa que tu també ho
pots haver de demanar.
Facilitar aquest intercanvi i
promoure un bon veïnatge
és tasca de tots.

MÚSICA

Dissabte 16 d’octubre
New Orleans Pussycats
12.30 h. Centre cívic La Sedeta (c. Sicília, 321).
Sons del jazz tradicional de Nova Orleans a càrrec de
Pepe Robles, Mikhail Ulyanovskiy i Mikhail Violin.

Divendres 5 de novembre
Tony Trischka Double Banjo
22 h. Centre cívic La Sedeta (c. Sicília, 321).
El reconegut intèrpret de banjo americà i professor
de Bela Fleck, Tony Trischka, tocarà un breu
repertori dels seus temes i després actuarà amb
la Barcelona Bluegrass Band.

Divendres 12 de novembre
Entre vos y yo
21.30 h. Centre cívic El Coll-La Bruguera (c. Aldea, 15).
Nit de tango a càrrec de Jorge Picorelli.
Actuació inclosa a la programació Vespres musicals
al Coll.

EXPOSICIONS

Fins el 12 de novembre
200 anys de Festa Major
Orfeó Gracienc (c. Astúries, 83).
Exposició organitzada per la Fundació Festa Major
i el Taller d’Història de Gràcia que fa un repàs
dels gairebé 200 anys de la Festa Major de Gràcia.

INFANTILS

Dissabte 30 d’octubre
A on s’amaga la por?
18 h. Centre cívic El Coll-La Bruguera (c. Aldea, 15).
Espectacle de contes per a públic familiar a càrrec
de Santi Rovira. Preu: 1,51 €.

L ’AGENDAW
Diumenge 31 d’octubre
Mal de panxa d’en Bernat
12 h. Lluïsos de Gràcia (pl. del Nord, 7-10).
Titelles a càrrec de la Cia.Xoi Mongoi. Preu: 6 € públic
en general i 1 € menors de 3 anys.

ACTIVITATS

Del 18 al 24 d’octubre
Projecte Europes 2010
Centre cívic El Coll-la Bruguera (c. Aldea, 15).
Proposta dedicada a l’Escola de cinema d’animació de
l’Europa de l’Est. Informació al telèfon: 93 256 28 77.

Del 22 al 24 d’octubre
Festival de màgia jove-Màgicus
Lluïsos de Gràcia (pl. del Nord, 7-10).
Concurs de màgia obert a mags amateurs entre 12 i 25
anys. Més informació al web: www.lluisosdegracia.cat

Dimarts 26 d’octubre
La burgesia a través dels moviments
culturals de l’època
19.15 h. Centre cívic La Sedeta (c. Sicília, 321).
Conferència a càrrec de Júlia Larena, historiadora i an-
tropòloga. Preu: 3 €.

Dijous 28 d’octubre
Tertúlia amb Josep M. Cadena
20 h. Fundació Festa Major de Gràcia (c. Igualada, 10).
Organitza: Taller d’Història de Gràcia.

A partir del 15 de novembre
Setmana Cultural Gràcia amb Albània
Les activitats es faran al centre cívic La Sedeta (c. Sicí-
lia, 321), al centre cívic El Coll-La Bruguera (c. Aldea,
15), a la Biblioteca Vila de Gràcia (c. Torrent de l’Olla,
104) i a la seu del Districte de Gràcia (pl. Vila de Grà-
cia, 2). Més informació a www.bcn.cat/gracia



Daniel Romaní

Jugar, cantar, dibuixar,
pintar, fer manualitats,

fer psicomotricitat, aprendre
a relacionar-se més enllà del
cercle familiar, a respectar els
altres… Aquestes i moltes co-
ses més són les que fan els
nens i nenes de quatre mesos
a tres anys que van a l’escola
bressol municipal El Gat Ne-
gre, situada al barri del Coll,
concretament al camí de Can
Móra, 13, just al costat del
Park Güell. Des del passat 15
de setembre, la nova escola
s’omple cada dia de somriu-
res i de rialles –i també d’al-

gun plor, és clar–, d ’uns
quants nens i nenes del barri,
els pares dels quals han de
treballar (i és que, a més del
caràcter plenament educatiu
que tenen les escoles bressol
municipals, compleixen una
important funció social: aju-
dar a conciliar la vida perso-
nal, familiar i laboral).
L’escola bressol municipal El
Gat Negre, situada en una
zona de fort pendent, té qua-
tre pisos –hi ha ascensor–,
que sumen un total de mil
metres quadrats. Des del car-
rer de baix –el carrer del Por-
tell–, s’accedeix a la planta bai-

xa, i des del de dalt –el camí
de Can Móra–, a la planta su-
perior, la quarta. Té capacitat
per a un total de 81 places. Els
nens i nenes formen diferents
grups, batejats amb noms d’a-
nimals domèstics: peixos
(nens i nenes de 4 mesos a 1
any); tortugues, ocells i conills

(nens i nenes d’1 a 2 anys) i
gossos i gats (nens i nenes de
2 a 3 anys). Hi ha un pati de
terra i dues terrasses cobertes,
servei de guardacotxets, cuina
amb rebost, bugaderia i pla-
ques solars per a la producció
d’aigua calenta sanitària.
El nom d’aquesta nova escola
bressol municipal ha estat
manllevat del que tenia al
principi l’antiga editorial Bru-
guera (“El gato negro”), a la
seu de la qual es trobava al
barri del Coll. Força veïns i
veïnes del Coll van treballar-hi
o bé completaven els seus in-
gressos amb treballs indirec-
tes de l’editorial: ensobrar pa-

quets de revistes, cromos, etc.
L’horari de l’escola bressol
municipal El Gat Negre, com
el de les altres escoles bressol
municipals de la ciutat, és de

les 8 a les 17 hores, de dilluns
a divendres, a excepció dels
mesos de setembre i juliol, en
els quals és de les 8 a les 15
hores.
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Una de les aules de la nova escola bressol El Gat Negre.

El passat mes de setembre va

obrir les portes l’escol bressol

El Gat Negre, situada en un

edifici de nova construcció

al barri del Coll.Té una

capacitat de 81 places

Obre les portes al barri del Coll
l’escola bressol El Gat Negre

El nom de l’escola
fa referència a
El Gato Negro,
embrió de
l’editorial Bruguera

C INC ESCOLES BRESSOL MUNIC IPALS A GRÀC IAA
Amb l’obertura, aquest curs 2010-2011, de l’escola bressol El Gat Negre són cinc les esco-

les bressol municipals que hi ha al districte de Gràcia. Les altres quatre són Galatea (av.

Vallcarca, 229), Gràcia (c. Maignon, 2), La Fontana (c. Gran de Gràcia, 123) i Sant Medir (c.

Santa Rosa,7).A tot Barcelona,n’hi ha 72.Més informació:www.bcn.cat/barcelonabressol.

CIUTADANS OPINEN

Alessandra
Formica
Investigadora

Es muy buena, la gente
es muy cariñosa y la
vista que tenemos es
genial. Me gusta que
sea pública porque todo
está mucho más contro-
lado.

Sonia Chamizo
Sense feina

De momento muy bien,
es todo muy bonito y
las profesoras son muy
buenas. Lo único que es
un poco moltesto es el
periodo de adaptación.

Judit Gómez
Monitora de
menjador

El que he vist està bé.
Ara, però, estem en
període d’adaptació
tant per als nens com
per als pares. Quant a
instal·lacions, em sem-
bla molt bé, hi ha
molta seguretat.

Olga Wisnes
Mestressa de casa

Está muy bien, porque
por la zona hay poqui-
tas escuelas y es dificil
encontrar plaza.
Nosotros estamos con-
tentos y además hay un
colegio aquí al lado que
nos va muy bien para
dejar al hermano.

Montse Álvarez
Dependenta

Molt bé, jo tinc els dos
fills aquí i tinc l'escola
molt a prop de casa.
Està molt bé, perquè és
una escola nova per
estrenar, n’estic molt
contenta.

Òscar Blanco
Músic

És nova, amb vistes i a
primera cop d’ull em
sembla bé. La
instal·lació és molt
bona, però com a fun-
cionament encara hem
d'esperar que tot s'en-
grani.

Què l i s emb l a l a n ova e s c o l a b r e s s o l E l G a t Neg r e ?
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CULTUR A

Sonia Doctor

Gràcia es prepara per
gaudir un altre cop de

les propostes més innova-
dores i transgressores del
panorama musical barcelo-
ní. Del 16 al 30 d’octubre,
el Festival de Música Expe-
rimental, LEM, irromp a la
ciutat per convertir-la en
l’aparador de nous crea-
dors i per mostrar en di-
recte el talent local i inter-
nacional de joves artistes i
també de figures històri-
ques de la música experi-
mental i compromesa.
Organitzat per Gràcia Ter-
ritori Sonor, el festival de
tardor és la culminació da-
vant del públic de tot un
any de descobertes i segui-
ment de projectes emer-
gents a la ciutat i arreu.
Grups com Les Aus, que
han participat en festivals
reconeguts com el Sonar o
el Primavera Sound; The
Man with a Hyena, que to-
caran amb membres de la
Banda d’Improvisadors de
Barcelona; Rocket in My
Pocket o Tarannà són algu-

nes de les formacions lo-
cals que mostraran el seu
talent aquests dies.
Enguany, la trobada inter-
nacional de música expe-
r imental compta amb
França com a invitada es-
pecial, representada per

noves formacions i també
talents consolidats com
L’Enfance Rouge, que om-
plirà de rock el MACBA el
proper 23 d’octubre; o
Pierre Bastien, un altre
històric de la música expe-
rimental francesa, que ac-
tuarà el dia 29.
El centre d’operacions con-

tinuarà sent el barri gra-
cienc, amb concerts en es-
pais com La Fontana, La
Caldera, Experimentem
amb l’Art, Circuit Torçat o
Elèctric. Però les propostes
musicals d’aquest festival
també arribaran a altres in-
drets de Barcelona com el
MACBA o la Casa Almirall.
A més d’impregnar de no-
ves idees musicals els dife-
rents escenaris de la ciutat,
LEM agafarà les regnes de
Ràdio Gràcia durant dotze
hores, amb una programa-
ció ininterrompuda amb
entrevistes, seccions temà-
tiques i retransmissions de
concerts en directe, perquè
ningú no es perdi aquesta
nova edició del festival.

Més informació:
LEM, Festival de Música
Experimental
Del 16 al 30 d'octubre
www.gracia-territori.com

L’Enfance Rouge és un dels grups del LEM 2010.

LEMocuparà
els estudis de Ràdio
Gràcia durant
12 hores amb
entrevistes i
concerts en directe

Barcelona esdevé un
anymés l’aparador
de nous creadors
musicals amb LEM,
el Festival deMúsica
Experimental,que
celebra la seva 15a
edició del 16 al 30
d’octubre

LEM porta un altre cop la
millor música experimental

Dorotea de Chopitea,
fundadora de la Salle Gràcia

Dorotea de Chopitea i
de Villota, filla del
noble espanyol Pedro
Nicolás de Chopitea i
la dama xilena Isabel
de Villota, va néixer a
Santiago de Xile, el 4
de juny de 1816. Poc
temps després, el
1819, la família Cho-
pitea es va traslladar
a Espanya a conse-
qüència de la guerra

de les colònies americanes i va establir la seva residència
a la ciutat de Barcelona, al carrer de Montcada. Amb no-
més setze anys i davant la disjuntiva d’anar-se’n amb la
seva família un altre cop a Amèrica o casar-se amb el
seu promès, Josep Maria Serra Muñoz, va decidir-se pel
matrimoni i es casà el 29 d’octubre de 1832 a l’església
de Santa Maria del Mar. Tingué sis filles d’aquesta unió.
Després d’enviudar, el 29 d’agost de l’any 1882, va dedi-
car tot el temps i fortuna a les obres de caritat i fundà
diverses sales d’asil de les germanetes dels pobres, l’asil
de Sant Rafael, l’hospital de la Mare de Déu del Sagrat
Cor, el servei domèstic, quatre col·legis dels germans de
les escoles cristianes, “La Salle”, entre les quals la de
Gràcia; les Escoles Professionals de Sarrià, el col·legi Sa-
lesià de Sant Josep, etc. També donà suport a la cons-
trucció de la primera ermita al cim del Tibidabo i a San-
tiago de Xile va ajudar a la fundació de les escoles
salesianes Patrocinio de San José i María Auxiliadora.
També en aquest període, va mantenir correspondència
amb sant Joan Bosco, i després amb el seu successor, el
beat Miquel Rua. Va morir a Barcelona, el 3 d’abril de
1891, a l’edat de setanta-cinc anys. Les seves restes des-
casen al santuari de Maria Auxiliadora de Sarrià. El 9 de
juny de 1983, el papa Joan Pau II la va declarar venera-
ble. L’Ajuntament de Barcelona va aprovar el 17 de no-
vembre de 1960 de donar el seu nom als jardins que hi
ha a la plaça Artós.

Retrat de Dorotea de Chopitea, fundadora de la Salle Gràcia.
(Foto: 1892-1992 Centenari de la Salle de Gràcia).

Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 368 45 66

J. M. ContelÀLBUM HISTÒRIC

Tenen embotits, pernils i formatges de qualitat.

Tot i dur el nom d’El Argentino, aquesta
xarcuteria del carrer Santuari la va obrir el

1970 un gallec de Sarrià, el Manuel María Ca-
pón. El nom és un homenatge a la que podem
considerar la seva segona nacionalitat, ja que
als anys quaranta se’n va anar a viure a Buenos
Aires, on va regentar un bar a la Plaza de Mayo
i un parell d’hotels durant molts anys. Poste-
riorment, va tornar a Galícia i després va venir
al barri, on va obrir l’establiment. Ara hi ha la
seva filla, la Cristina, que ens diu que els
clients queden tan contents que fins i tot hi

continua anant gent que ara viu a altres llocs.
Tenen embotits, pernils i formatges, la major
part dels quals són de proveïdors de sempre i
de confiança. Hi trobem productes de conser-
va, i una selecció acurada de vins i caves. Des
de no fa gaire, tenen també productes ecolò-
gics, com els de tofu o seitan, i un apartat de
productes per a celíacs.

Xarcuteria El Argentino
C. Santuari, 6
Telèfon: 93 284 59 08

E L TAULE L L

Quaranta anys d’El Argentino

Joan Anton Font



Com fer tràmits a Internet, per a gent gran
El casal de gent gran Penitents (pg. Vall d’Hebron,
76-78) organitza un curs d’habilitats informàtiques
per a persones grans que comença la tercera setma-
na d'octubre. Els assistents hi aprendran com fer
tràmits relacionats amb la salut, el transport, les
compres o l'oci a Internet. El curs és gratuït i cal ins-
cripció. Informació i inscripcions: Tel. 628 381 068
(de dilluns a divendres, de 10 a 13 h).

L’EOI s’instal·la a Príncep d’Astúries
Aquest curs l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) estrena
seu a l’avinguda Príncep d’Astúries. L’EOI de Sant
Gervasi ha deixat la instal·lació provisional que te-
nia a l’institut Montserrat i se n’ha anat a l’antic
institut Gal·la Placídia, al número 23-27 de l’avin-
guda. L’oferta per al curs 2010-11 és de gairebé 700
places per a tots els nivells d’alemany i anglès.

El MNAC, als carrers de Gràcia
Aquest mes, el Museu Nacional d’Art de Catalunya
(MNAC) exposa rèpliques exactes de les seves millors
obres a diversos punts de la ciutat. Gràcia n’acull qua-
tre: Poble escalonat,
de Joaquim Mir
(Còrse ga/Jardi-
nets); Immaculada
Concepció, de Zur-
barán (plaça Joan
Carles I); May Bel-
fort, de Toulouse-
Lautrec (Via Augus-
ta/ Diagonal), i la
talla romànica Ma-
jestat Batlló (Diago-
nal, 472). La inicia-
tiva es diu El MNAC
pren el carrer.

Jornades sobre els refugis antiaeris
El 12 i 13 de novembre se celebraran les jornades
Refugis antiaeris a Catalunya: criteris de divulgació
històrica a la Seu del Districte (pl. Vila de Gràcia, 2).
La trobada, organitzada pel Taller d’Història de
Gràcia en col·laboració amb altres cinc centres d’es-
tudis de Barcelona, vol intercanviar criteris de ges-
tió i divulgació dels refugis construïts durant la
Guerra Civil com a patrimoni de la nostra memòria
històrica. Informació i inscripcions: Tel. 93 219 61 34
o tallerhistoriagracia@gmail.com
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El programa del cicle reprodueix una portada d’El Jabato.

El Jabato torna al Coll amb una exposició
JAF

El Jabato és un dels perso-
natges creats a la factoria

d’Editorial Bruguera, dibui-
xat per Francesc Darnís i
amb guió de Víctor Mora,
pare també d’altres coneguts
personatges, com El Capitán
Trueno. Aquesta tardor, el
centre cívic El Coll-La Bru-
guera (C. Aldea, 15. Tel. 93
256 28 77) segueix el projec-
te de recuperació de la
memòria de l’antiga Editorial

Bruguera amb un cicle sobre
El Jabato.
Una de les principals activi-
tats és l’exposició “Fidels i re-
bels”, una mostra organitza-
da fa dos anys a Begur per la
Fundació Víctor Mora, amb
motiu del cinquantè aniver-
sari de l’aparició del perso-
natge i que ara arriba al Coll.
A més d’aquesta exposició,
que s’inaugura el 7 d’octubre
a les 19.30 h, hi ha altres acti-
vitats, com dues taules rodo-

nes, l’una sobre els 50 anys
d’El Jabato (el mateix dia 7) i
una altra que, amb el títol “di-
buixant aventures”, recollirà
les experiències de diversos
autors i dibuixants del gènere
de l’aventura (dijous 14 d’oc-
tubre). Dimecres dia 20 hi
haurà una tertúlia sobre el ci-
nema de romans i el dissabte
dia 23 serà una jornada lúdica
d’evocació del temps d’El Ja-
bato, amb jocs d’estratègia, de
simulació, de rol...

Daniel Venteo

Juntament amb els barris
de la Teixonera, el Carmel i

la Vall d’Hebron, el Coll és un
dels espais urbans més benefi-
ciats per l’entrada en funciona-
ment, el passat 30 de juliol, del
nou tram de la línia 5 al seu
pas pels districtes de Gràcia i
Horta-Guinardó.
Tres són les noves estacions
que han entrat en funciona-
ment: El Carmel, El Coll/La
Teixonera i Vall d'Hebron. Una
de les novetats d’aquesta últi-
ma estació és que, amb la cor-
respondència amb la línia 3 del
metro, el barri del Coll es co-
munica amb una altra línia de
la xarxa a tan sols dues esta-
cions del barri. En la construc-
ció del nou tram del metro, s’hi
han invertit prop de 320 mi-
lions d’euros en els últims

anys, i des de la seva entrada
en funcionament dóna servei a
uns 30.000 usuaris diària-
ment. A més, la inauguració
del nou tram també ha impli-
cat la incorporació d’un nou
tren a la línia blava amb l’objec-
tiu de garantir una freqüència
més alta de pas, ara cada 2,57
minuts en hora punta.

Amb 2,2 quilòmetres de lon-
gitud, la profunditat dels tú-
nels del nou tram varia entre
els 15 i els 104 metres sota
terra. La nova estació El
Coll/La Teixonera és, de fet,
la més profunda de tota la

xarxa de metro de la Barcelo-
na metropolitana, ja que està
a 74 metres de profunditat.
La complexa orografia d'a-
quests barris, que es troba en
l'origen de l’accident produït a
les obres de l'estació del Car-
mel l'any 2005, s'ha salvat
amb la construcció de 24 as-
censors, 16 cintes transporta-
dores i 44 escales mecàniques
per garantir l'accessibiltat de
les estacions en els seus dife-
rents nivells. Les obres del
nou tram també han permès
la construcció d'un nou espai
per a dipòsit de trens a Sant
Genís, amb capacitat per a
l'estacionament de fins a deu
trens, així com una cua de
maniobres a la Vall d'Hebron,
amb una longitud de 111 me-
tres.
L'entrada en funcionament del
nou tram de metro de la línia
5 forma part de la modernitza-
ció de la xarxa de metro de
Barcelona, en l'operació més
important de la història dels
transports públics de la ciutat.

El barri del Coll s’incorpora a la xarxa de
transport públic més extensa i ràpida de
tota la ciutat amb l’entrada en funciona-
ment del nou tram de la línia 5

Entrada a la nova estació El Coll/La Teixonera.

Elmetro arriba per primer cop
a la història al barri del Coll

L’estació delmetro

Coll/LaTeixonera és la

més profunda de tota

la ciutat
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DanielVenteo

La transformació de l’eix de l’avin-
guda Esteve Terradas fa un nou

pas endavant amb l’obertura dels jar-
dins Esteve Terradas. El nou espai es
troba situat al costat Besòs de l’avin-
guda Esteve Terradas, entre avinguda
de Vallcarca i Josep Jover. En el seu

subsòl es troba el nou aparcament so-
terrat del barri, amb capacitat per a
312 vehicles.
A més de les zones enjardinades, el
nou espai incorpora àrees de joc in-
fantil a més de 120 m² de zona d’es-
barjo per a animals i mobiliari urbà
específic. També s’hi han plantat 122

arbres i arbustos i s’ha mantingut un
arbre de l’espècie Phytolacca, valuós
per la seva singularitat. Es tracta, en
total, de més de 5.700 m² de nou es-
pai verd per a Vallcarca. La meitat del
cost de les obres dels nous jardins ha
anat a càrrec del concessionari de l’a-
parcament.

Impuls a Vallcarca
L’actuació forma part del projecte de
transformació del barri de Vallcarca i
els Penitents, el qual ha rebut un fort
d’impuls els últims tres anys amb el
començament de les obres d’amplia-
ció de la vorera Besòs de l’avinguda
de Vallcarca. Paral·lelament als pro-
cessos d’expropiació de la zona públi-
ca del viaducte iniciats en aquesta
zona, s’han anat fent petites inter-
vencions urbanístiques per millorar
la qualitat de l’espai públic d’aquest
àmbit. Un exemple d’aquest tipus
d’inversions són els jardins de Maria
Baldó, que ja s’han convertit en un
nou espai de trobada ciutadana, en
estreta relació amb la nova avinguda
de Vallcarca.
La recuperació de l’espai públic per a
ús del veïnat és un dels objectius del
Districte de Gràcia.

Vallcarca estrena els nous
jardins d’Esteve Terradas

URBAN I SME

Àrea de jocs infantils als nous jardins d’Esteve Terradas.

E L S GRUPS MUN IC I PA L S OP INENO

GRUPS MUNICIPALS

L’estiu ens deixa
el record de les
festes majors dels
nostres barris,
unes festes ma-

jors on es participa a través del
món associatiu de manera que
podem afirmar, que any rere
any, fem unes millors festes
majors. Enguany, la FestaMa-
jor del barri de Gràcia ha acon-
seguit consolidar el model que
ens vam proposar impulsar
conjuntament amb la Fundació
FestaMajor, ambmés activitats
diürnes i familiars. No en va,
l’aposta per una programació
més cultural està situant la Fes-
taMajor en el mateix nivell dels
principals festivals de música
d’estiu. No és anecdòtic que
persones del nivell deMaria del
Mar Bonet, Luis Eduardo Aute,
Josep Puntí o RogerMas vin-
guin a actuar a la FestaMajor.
Pel que fa les festes del barri del
Nord, a poc a poc van arrelant
ambmés participació de les en-
titats i dels veïns i veïnes del
barri. Gràcia té un gran teixit
associatiu i l’èxit de les festes
majors són unamostra d’aques-
ta realitat.

La nostra gent, les
nostres festesmajors!

PSC. Guillem Espriu

Des de CiU do-
nem suport a la
modernització i
millora dels equi-
paments educa-

tius i, per tant, no vam obstacu-
litzar les obres de l’escola
Patronat Domènech. Ara bé, la-
mentem que el projecte no hagi
preservat cap dels elements ar-
quitectònics de l’antic edifici i
que el governmunicipal no
hagi tingut sensibilitat per con-
servar el nostre patrimoni. L’e-
difici del Patronat datava del se-
gle XIX i tenia elements
ornamentals modernistes d’es-
til neogòtic. A Gràcia tenim
pocs edificis d’aquestes caracte-
rítiques, si ens comparem, per
exemple, amb l’Eixample, i
creiem que s’hauria d’haver
considerat el seu enderroca-
ment, no només per estètica,
sinó per preservar la nostra
història i identitat. D’aquestes
qüestions, se n’ha parlat poc,
segurament, per les necessitats
de millorar les instal·lacions de
l’escola, però hauria estat inte-
ressant, com va passar amb La
Violeta, que hi hagués hagut
més reflexió a l’hora d’impulsar
el projecte. fvilav@bcn.cat

Adeu a l’antic
edifici del Patronat
Domènech
CiU. Francina Vila

La Vila de Gràcia
necessita un Pla
de mobilitat que
s’implanti de ma-
nera urgent i to-

tal. Actualment s’està implan-
tant d’unamanera segmentada
que no resulta eficient. Aquesta
improvisació és conseqüència
novament d’un Pla de mobilitat
en el qual no s’ha realitzat cap
avaluació prèvia ni posterior a
la publicació del Pla. Aquesta
fragmentació provoca, encara,
que als carrers de Gràcia ens to-
pem amb pilones, jardineres,
prohibicions i canvis de sentit i
no s’elabora un projecte de for-
ma global per al districte, sinó
que s’insisteix a elaborar el pro-
jecte a petites parts sense tenir
clara la visió conjunta dels bar-
ris de la Vila. Gràcia no es una
excepción a otras peticiones
barcelonesas como luchar con-
tra la crisis y la delincuencia au-
mentando el número de policí-
as, la atención a las personas,
conmás equipamientos y servi-
cios sociales, y con una inmi-
gración ordenada que cumpla la
ley y respete la ciudad y el país
que les acoge.

UnPla demobilitat
eficient per a Gràcia

PPC. Àngels Esteller

Gràcia ha enge-
gat el curs amb
una nova escola
bressol, l’EBM El
Gat Negre, que se

suma a les altres nou que es-
trena enguany Barcelona, set
de nova construcció i la resta
traslladades o rehabilitades in-
tegralment. Per al curs vinent
està prevista l’obertura de 30
centres més, fruit d’una aposta
ambiciosa del govern munici-
pal, que es va proposar a l’inici
del mandat doblar les places
d’escolarització pública en la
franja de 0 a 3 anys. Ho acom-
plirem, i ho faremmalgrat ha-
ver topat amb un context de
crisi sobrevinguda que ha por-
tat moltes ciutats a ajornar o
retallar les seves inversions i la
seva despesa social, mentre a
Barcelona l’hem enfortit. No
conec cap altra ciutat que inau-
guri desenes de centres esco-
lars en un mandat marcat per
la crisi. Des d’ICV-EUiA,
creiem plenament en l’aposta
per una educació de qualitat,
amb una xarxa d’equipaments
estesa per tots els districtes,
que ofereixen cohesió social i
equitat territorial.

Deu noves escoles
bressolmalgrat la crisi

ICV-EUiA. Ricard Gomà

L’Europa estrena
nova gespa artifi-
cial al camp del
Nou Sardenya.
Amb aquesta mi-

llora, el club se situa en unes
condicions òptimes per fer ren-
dir al màxim els camps de fut-
bol (Sardenya i Comín). Això té
rellevància per als primers
equips, és clar, però sobretot
en té per als més d’un miler de
nens i nenes que practiquen es-
port amb l’Europa i que for-
men part d’aquesta gran xarxa
educativa. A més de la instal·la-
ció de la nova gespa, s’hi han
fet millores d’impermeabilitza-
ció i s’han resolt els problemes
de degoters a l’aparcament i el
poliesportiu que hi ha sota el
camp. El canvi de gespa s’ha
produït a proposta d’ERC, que
va incloure-ho en un conjunt
de mesures i inversions per do-
nar suport als pressupostos
municipals. Algunes d’aquestes
inversions, com la reforma de
La Violeta, trigaran una mica a
fer-se realitat, però la determi-
nació d’ERC de treballar perquè
les inversions tinguin un sentit
de ciutat i de servei públic no
s’esgota.

Nova gespa per
entrenar-se, jugar,
gaudir i educar
ERC. Ricard Martínez

Per a barcelonins
encuriosits
Si algú pensa que ho sap tot so-
bre Barcelona, aquest és el seu
llibre. Són 772 propostes inespe-
rades, “resultat d’una tria perso-
nal i subjectiva”, diu l’autora.
Què tal descobrir el lloc on Lorca
va llegir Doña Rosita a Margarida
Xirgu? O visitar una de les dues
úniques botigues de canelobres
d’Europa? O...?

Barcelona Insòlita
Autors: Neus Bergua
Edita: Ajuntament de Barcelona
PVP: 28 euros

LLIBRES
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MULT IMÈDI A

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

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

INTERNET

Web Plànolbcn

Tots els carrers de la ciutat per veure
quins mitjans de transport i serveis de
tot tipus hi ha en cada lloc. A més, es
pot configurar el plànol segons les
necessitats. Totes les consultes sobre els
carrers de la ciutat, a un clic.
w20.bcn.cat/Guiamap/Default.aspx

Web Cap de setmana

Per conèixer totes les activitats culturals
i d'oci que ofereix Barcelona: propostes
teatrals, esportives, cinematogràfiques,
culturals... I també rutes per Barcelona,
exposicions, activitats infantils i llibres.
w3.bcn.es/XMLServeis/XMLHome
LinkPl/0,4022,120312746,00.html

wPOL I E SPORT IU

Pere S.Paredes

El passat 12 de setembre es va
celebrar pels carrers de Gràcia

una de les proves atlètiques popu-
lars més dures de Barcelona, la VI
edició de la cursa popular anome-
nada Escalada a la Glòria.
La comissió de festes dels barris
del Coll, la Salut, Vallcarca i els Pe-
nitents està consolidant aquesta
cursa d’uns 2.600 metres, amb
forts desnivells, i que, sobretot, es
caracteritza per la dura pujada per
les escales del carrer Baixada de la
Glòria.
En el nivell estrictament competi-
tiu, Francesc Torner, amb 8 min 10
s i Míriam Llaveria, amb 10 min 35
s, van ser els guanyadors d’aquesta
VI edició de la popular escalada en
què van prendre part 60 partici-
pants.
Aquesta cursa compta amb un
recorregut de 2.600 metres i té la

sortida a la plaça Mons, per conti-
nuar pel passeig Mare de Déu del
Coll, Rubens, Móra d’Ebre, Sola-
nell, Torrent del Remei, Farigola,
avinguda de Vallcarca, Baixada de la
Glòria i avinguda Coll del Portell.

El col·lectiu Corre que t’agafo, un
grup d’atletisme de Gràcia, va ser el
que va aportar la nota de color a la
cursa amb la seva indumentària
blava amb imatges i detalls de l’obra

d’Antoni Gaudí. Per al seu presi-
dent, el Jordi Salido, “és el nostre
bateig en aquest tipus de cursa. No
estem acostumats a recorreguts tan
curts. Però, sobretot, hem vingut a
fer festa i a gaudir de la jornada es-
portiva a Gràcia”.
Una novetat més, dintre dels actes
esportius a les festes del Coll, la Sa-
lut, Vallcarca i els Penitents, va ser
l’organització, per part del Club Ci-
clista de Gràcia, de la primera edi-
ció de la Bicicletada pel barri de la
Salut, on uns 30 afeccionats a
aquest esport de les dues rodes van
realitzar un tranquil recorregut
d’uns 4.000 metres.

L’Escalada de la Gloria,
inclosa entre els actes
esportius de la Festa
Major dels barris del Coll,
la Salut,Vallcarca i els
Penitents, és una de les
més dures per als atletes

Francesc Torner i Míriam
Llaveria, els primers
d’arribar a la meta

Els guanyadors de les diverses categories amb dos consellers del Districte.

VI edició de la cursa popular
Escalada de la Glòria

Redacció
Imaginin un carnet que permeti
gaudir d’un fons de milers de lli-
bres, revistes, pel·lícules i CD a
les 200 biblioteques de la provín-
cia de Barcelona. Que permeti
utilitzar-hi Internet, tenir un ser-
vei de lectura a domicili o partici-
par en clubs de lectura, tot gra-
tuïtament. Imaginin un carnet
que també ofereixi descomptes i
promocions als museus, llibre-
ries, cinemes, sales de concert,
teatres, festivals i altres espais
com ara el Zoo de Barcelona.
Aquest carnet és el carnet de Bi-
blioteques de Barcelona.
El document, que és gratuït, es
pot demanar a les biblioteques de

la ciutat o a la pàgina web
www.bcn.cat/biblioteques. Gaire-
bé la meitat dels barcelonins (el
45,8 %, unes 600.000 persones)
ja el tenen. Els seus avantatges
són molts. Hi ha descomptes de
fins al 30% als museus, tarifes
reduïdes als cinemes i als con-
certs (hi ha teatres que ofereixen
descomptes del 50%...)
Els titulars del carnet poden
subscriure’s al butlletí electrònic
mesbiblioteques.com, amb infor-
mació actualitzada de l’oferta
d’activitats a les biblioteques i
dels descomptes puntuals o espe-
cials que ofereixen les entitats
adherides al conveni amb Biblio-
teques de Barcelona.

Més informació:
www.bcn.cat/biblioteques

El carnet cultural de Barcelona

S ERVE I PÚBL IC
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ENTR EV I S TA

Com se’ls va ocórrer la idea de fer
una coral?
Cada any fèiem una sortida a les Pla-
nes; sempre hi havia algun voluntari
que portava una guitarra i tothom
cantava. Passava igual a les festes de
Nadal, que sense cantar erem ensopi-
des. Una voluntària molt gran, que ja
és morta, sempre ens recordava la im-
portància que els Cors de Clavé ha-
vien tingut per als obrers. Nosaltres
no ho vèiem clar, però per iniciativa
dels mateixos usuaris vam acabar en-
gegant la coral.
Qui en forma part?
Al centre hi ha gent que es cronifica,
però la major part són persones que hi
estan uns anys i després fan un procés
d’integració i se’n van. És amb aquests
amb qui es pot treballar més. En aquell
moment, i d’això fa set o vuit anys, van
ser gent d’aquest grup els que més van
animar a la coral, on també participen
voluntaris i dones de la casa de conva-
lescència Llar de Pau.

I va ser una bona idea.
Es va complir el que deia aquella vo-
luntària gran. Vam quedar admirats
del salt que la coral va propiciar entre
aquells primers integrants. El fet que
la coral estigui composta per volunta-
ris i usuaris crea sensació de proximi-
tat, de normalitat, de fer coses junts,
de passar nervis junts quan hi ha ac-
tuacions… És a dir, que es crea una
relació diferent i molt normalitzado-
ra, molt integradora.
Quins beneficis directes té?
Els ajuda a fomentar la seva autoesti-
ma, que és el que es persegueix des
del centre. Heura és un centre de dia,
de primera atenció, on es dóna priori-
tat a aquesta relació voluntaris-usua-
ris, que genera autoestima i és una
empenta cap a la reestructuració per-
sonal. La clau és fer alguna cosa junts.
Així, doncs, el grup de teatre
també ésmixt.
El grup va sortir dos anys després de
la coral, perquè hi havia una voluntà-
ria (n’hi ha 80) que és actriu de teatre
amateur, i un altre que escriu teatre.
Van fer una conjuminació perfecta.
Vam començar amb teatre après, però
se’ls feia difícil memoritzar el text.

I com ho van resoldre?
Ara fem teatre llegit, d’obres escrites
expressament per a ells. I és sorpre-
nent el canvi que fan els participants:
primer s’amaguen rere el paper, però
després agafen molta soltesa. Sentir
que t’aplaudeixen és el súmmum, que
el públic es posi dempeus els anima
moltíssim.

Deu ser una experiència molt di-
ferent del que viuen en la seva
quotidianitat.
Absolutament. El seu dia a dia és pas-
sar totalment desapercebuts, o, més
ben dit, menyspreats. No mirem les
persones que s’estan al carrer, perquè
fan angúnia i por, i ells estan acostu-
mats a no ser mirats. El fet que no
només els mirin, sinó que els valorin i
ells siguin capaços de donar alguna
cosa, de fer que la gent s’ho passi bé,
és importantíssim.

Quins temes tracta el grup de te-
atre?
Són obres senzilles que donen peu a
la denúncia i a la sensibilització, dos
aspectes que des del centre es valoren
molt. L’última que han fet es diu Mar-
cianos decepcionados, sobre un marcià
que ve a la Terra perquè li ha caigut a
les mans la Declaració dels Drets Hu-
mans, li sembla fantàstica i vol conèi-
xer el lloc on suposadament es regei-
xen per aquesta declaració.
I què aprèn aquí?
Que la vida aquí no te res a veure amb
la declaració. Els sense sostre són la
gent amb qui troba més caliu, perquè
tenenmig entrepà i se’l parteixen.
També s’hi al juga futbol?
Sí, i funciona molt bé, però el perfil
d’usuaris és diferent. S’hi apunta més
gent que vol fer exercici físic.
Quines altres activitats d’aquest
tipus fa Heura?
Es fan lectures de poemes. I l’any pas-
sat vam fer un taller de musicoterà-
pia, que no podrem repetir perquè no
tenim diners, però que va funcionar
molt bé: encara que desafini, tothom
sap cantar. I la música uneix molt, és
molt integradora.

Laia de Ahumada , d i rectora del Centre Ober t Heura

Laia de Ahumada, al local del Centre Obert Heura.

La gratificació de l’aplaudiment es multiplica

quan la rep algú acostumat a ser invisible als ulls

dels altres.Això és el que ofereixen activitats com

la coral i el teatre als usuaris del Centre Obert

Heura per a persones sense sostre,una associació

gracienca que ara fa 11 anys

“Les persones que estan al
carrer estan acostumades

a no sermirades”

“Lamúsica ésmolt
integradora”

Belén
Ginart


