
El carrer Verdi del Mig va obtenir
el primer premi del concurs de
guarniments de carrers de la Festa
Major de Gràcia, celebrada del 15
al 21 d’agost.
El carrer Verdi del Mig es va trans-
formar durant la Festa Major en
un bosc fet amb caixes de fusta. El
guarniment de la plaça Rovira i
Trias va merèixer el segon premi, i
el de la plaça de la Vila de Gràcia el
tercer. Van participar en aquest
concurs 17 carrers. Gairebé 800
activitats van dur-se a terme en el
marc de la Festa Major de Gràcia,
que està consolidant un estil de
festa més diürn i familiar, amb
propostes per a tots els gustos i
per a totes les edats i amb un aug-
ment d’activitats culturals.

Verdi torna a guanyar en
una Festa Major més familiar

Vallcarca, la Salut i el Coll
celebren la seva Festa Major

PREGONERS

L’escriptor David
Castillo i el grup
Cul de Sac

ACTIVITATS

Balls, exposicions,
tallers i activitats
infantils

ESPORT

Destaca la cursa
Popular Escalada
de la Glòria
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Isma Prados
Cuiner i pregoner de la
Festa Major de Gràcia 2010

“La cuina tradicional
catalana s’ha salvat
per la transmissió
familiar”

ENTITATS Pàg. 6

Associacions de
veïns del passeig
de Sant Joan i Camp
d'en Grassot
Estrenen nova seu

POLIESPORTIU Pàg. 7

PIBATCROS, a la
Creueta del Coll
Activitats esportives
per a escolars
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Reparar per no
produir més residus
Un servei assessora sobre
tècniques de reparació
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Balanç positiu dels
tres primers anys
de mandat
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L’alcalde, Jordi Hereu, al carrer Verdi, mentre s’acababen els guarnits.
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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 la Muntanya,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

Procura que el teu animal de
companyia no molesti ni embruti

Tingues cura del teu
animal domèstic i pro-

cura que sempre faci les
necessitats en els llocs in-
dicats i no deixis de reco-
llir-ne els excrements. És
important que mantinguis
el teu animal de compa-
nyia en bones condicions i

vigilis que no destorbi la
resta de veïns, especial-
ment en les hores de des-
cans. Si t’has d’absentar de
casa un temps considera-
ble, pren les mesures ne-
cessàries perquè el teu ani-
mal no causi molèsties als
altres.

MÚSICA

Durant el mes de setembre
Festival l’Hora del Jazz
Plaça de la Vila de Gràcia.
Més informació a la pàgina web: www.bcn.cat/gracia

Dissabte 2 d’octubre
David Giorcelli & His Boogie for Six
A les 12.30 h. Centre cívic La Sedeta (c. Sicília, 321).
Sextet de blues, boogie, swing i jazz que inicia el cicle
d’aperitius musicals matinals al centre.

Dissabte 9 d’octubre
Almogàvers
21.30 h. Centre cívic El Coll-La Bruguera (c. Aldea, 15).
Concert a càrrec del grup Trencavent. Música i èpica de
les gestes dels catalans a la Mediterrània.

EXPOSICIONS

A partir del 2 d’octubre
Disseccions oníriques
Espai Eart (c. Torrijos, 68).
Exposició artisticoeducativa a càrrec de Verònica
Aguilera, Núria Güell i Maria Cosmes.

A partir del 4 d’octubre
Tiempo
Centre cívic La Sedeta (c. Sicília, 321).
Mostra del col·lectiu fotogràfic Insight, el qual a través
de les imatges dóna la seva particular visió del que sig-
nifica el concepte “temps”.

A partir del 7 d’octubre
Fidels i Rebels, 50 anys d’El Jabato
Centre cívic El Coll-La Bruguera (c. Aldea, 15-17).
Exposició fotogràfica i documental per conèixer la im-
portància d’aquest personatge, icona de l’editorial Bru-
guera.

L ’AGENDAW

ACTIVITATS

Dimarts 14 de setembre
Un novio para Jazmina
A les 21.30 h. Plaça de les Dones del 36.
Projecció d’aquest film documental organitzat pel
CIRD (Centre d’Informació i Recursos per a les Dones).

Dimecres 22 de setembre
África, la madre ultrajada
A les 19.30 h. Centre cívic La Sedeta (c. Sicília, 321).
Presentació del llibre África, la madre ultrajada,
a càrrec de l’escriptor Joan Carrero.

Dimarts 5 d’octubre
Cementiri és ciutat
A les 19.15 h. Centre cívic La Sedeta (c. Sicília, 321).
Cicle de conferències organitzat pel Club d’Amics
de la Unesco. Conferència a càrrec de Cementiris de
Barcelona. Preu: 3 €.

Dissabtes i diumenges
Visites al refugi de la plaça del Diamant
Reserva de la visita guiada al Taller d’Història
de Gràcia (pg. de Mare de Déu del Coll, 79).
Telèfons de contacte: 93 219 61 34 i 647 843 084
o enviant un correu electrònic a
tallerhistoriagracia@gmail.com
Preu: 3 €.

INFANTILS

Dissabte 18 de setembre
Més Tumacat
A les 12 h. Parc de la Creueta del Coll.
Imaginació, globus, balls, cançons, confetis.
Acte organitzat pel centre cívic El Coll-La Bruguera
(c. Aldea, 15-17) a càrrec de la companyia
Més Tumacat.



Thais Gutiérrez

El dijous 9 de setembre, a
les 19.30 h, l’escriptor

David Castillo llegirà el pre-
gó d’enguany que inaugurarà
de manera oficial les festes
majors dels barris del nord

de Gràcia, juntament amb el
ball de Folk amb el grup Cul
de Sac.
Vallcarca, la Salut i el Coll se
submergiran, del 9 al 20 de
setembre, en l’esperit de les
festes per a les quals s’ha or-

ganitzat tot tipus d’activi-
tats, per als més grans i per
als més petits, perquè tots
els veïns i veïnes en puguin
gaudir al màxim.
El barri de Vallcarca donarà
el tret de sortida a la festa el

10 de setembre amb un es-
pectacle de percussió, arts
circenses i pirotècnia i una
botifarrada popular al carrer
Cambrils. Al llarg de tres dies
hi haurà activitats infantils
com xocolatades, castells in-
flables o una festa de l’escu-
ma, i per als grans hi haurà
ball amb orquestra cada dia
al carrer Cambrils. Al barri
de la Salut, les festes hi co-
mençaran el dia 7 de setem-
bre amb el campionat de do-
minó i canasta al carrer
Argentona. Durant sis dies
hi haurà festes i el dia 10 de
setembre se celebra una cer-
cavila pel barri de la Salut
amb els nens i nenes de les
escoles Baldiri Reixach, Rei-
na Elisenda, Turó del Cargol
i Rius i Taulet. L’endemà, el
dia 11, hi haurà una bicicle-
tada pel barri que sortirà del
carrer Verdi i una passejada
històrica perquè els veïns
tinguin ocasió de conèixer
millor el barri on viuen.

Al barri del Coll, les festes hi
començaran el dia 10 i s’allar-
garan nou dies amb activitats
com balls als carrers, exposi-
cions fotogràfiques, activitats
infantils, balls de diables,
concerts o espectacles de tea-
tre. El dia 12 de setembre se
celebrarà la sisena edició de la

cursa popular Escalada de la
Glòria, una cita molt espera-
da per als amants de l’esport.
Començarà a la plaça Mons i
acabarà a l’avinguda Coll del
Portell. Passarà pels princi-
pals carrers de la zona del
Coll on hi ha la dificultat afe-
gida de les pujades i baixades,
on els participants s’hauran
d’esforçar de valent.
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Un moment de la cursa popular Escalada de la Glòria de l’any passat.

Vallcarca, la Salut i el Coll

escalfen motors de cara a les

festes que se celebren del 9 al 20

de setembre i que comptaran

amb tot tipus d’activitats

lúdiques i participatives

Comencen les festes majors
dels barris del nord de Gràcia

El 12 de setembre
hi haurà la sisena
edició de la cursa
popular Escalada
de la Glòria

AC T I V I TATS VA R I A D E SA
El centre cívic El Coll- La Bruguera serà un dels escenaris protagonistes de la Festa Major

dels barris del nord. A partir del dia 10 de setembre, s’hi faran balls, tertúlies literàries,

exposicions de fotografia, tallers variats, com el taller de country del dia 14; conferèn-

cies, com la de permacultura i horticultura urbana del dia 15; i també s’hi farà el bingo

de Festa Major que se celebrarà el dia 18 de setembre.

CIUTADANS OPINEN

David Valls
Opositor

Sí que ho faig, sobretot
en les activitats infan-
tils que es munten.
M’agrada fer-ho i ja fa
anys que ho faig.

Rocio González
Mestra

Sí. El que més fem som
activitats infantils,
tenim nens i és el que
ens toca. Ens agrada
molt a nosaltres i als
nens encara més.

Noèlia Montilla
Auxiliar d’Infermeria

Sí que hi participo.
Tot el que és per a nens
–també anem a veure
activitats de la gent
gran com els macra-
més– és divertit.

Albert Valero
Arquitecte

Sí que hi anem, sobre-
tot a les activitats que
es fan per als nens
petits. També anem al
ball de nit i ens ho pas-
sem molt bé.

Gabriel Chacón
Estilista

Sí que venimos, sobre
todo a las actividades
para niños y a las comi-
das populares, pero
vamos a casi todo lo
que hacen.

Susanna Ferrera
Administrativa

Sí que hi venim i on
anem més és a les acti-
vitats infantils, com els
tallers i els pallassos, i
al ball. Els nens s’ho
passen molt bé.

Aco s t u m a a p a r t i c i p a r e n l a Fe s t a M a j o r d e l s b a r r i s d e l N o rd ?
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PL E DEL D I S T R ICT E

JAF

El regidor del Districte,
Guil lem Espr iu, va

aprofitar el darrer Ple abans
de les vacances, celebrat el
dia 6 de juliol, per fer un de-
tallat repàs a l’obra feta en
els tres anys de mandat de
l’actual equip de Govern. El
regidor va destacar que s’ha
fet molta obra pública i que
Gràcia ha pogut aprofitar
moltes oportunitats. En el
seu torn, els diferents grups
municipals van fer els seus
respectius balanços.
Per altra banda, es van pre-
sentar informes de tres
conselleries. La consellera
Cinta Llasat va informar
sobre les activitats del Con-
sell de dones; el conseller
de Cultura, Xavier Barberà,
va presentar un informe so-
bre el casal de barri Carde-
ner, i el conseller d’Educa-
ció, David Companyon, va
explicar l’augment de places
d’escola bressol i les escoles
que hi ha previst posar en
marxa en el futur.
En la part decisòria, el Ple
va aprovar, per unanimitat,
el reglament del nou Con-

sell Sectorial de nous gra-
ciencs i gracienques i les ba-
ses que han de regir per ac-
cedir als habitatges per a
gent gran del solar de l’antic
Saló Cibeles. Entre les con-
dicions que cal complir hi
ha tenir més de 65 anys,
acreditar més de dos anys
d’empadronament a Barce-
lona, tenir autonomia per-
sonal o no ser propietari de
cap altre habitatge.

El Ple va acabar, després de
diversos precs i preguntes
per part dels grups munici-
pals, amb quatre declara-
cions institucionals. La
primera , amb el suport
d’ICV-EUiA , PSC, ERC i

CiU, condemnant l’atac de
l’exèrcit israelià contra la
Flota de la Llibertat. La se-
gona, que va comptar amb
la unanimitat de tots els
grups, agraïa la tasca feta a
la colla de geganters de Grà-
cia amb motiu de la seva
propera dissolució, al final
d’agost. La tercera declara-
ció institucional, que va
comptar també amb el su-
port de tots el grups, dema-
nava el respecte de tothom
als guarnits de la Festa Ma-
jor. La darrera declaració,
llegida pel president del
Districte, Ricard Martínez,
i seguida amb tots els
membres del Consell Plena-
ri dempeus, excepte els
consellers del PP, que no hi
van donar suport, mostrava
el rebuig del Ple a la sentèn-
cia del Tribunal Constitu-
cional sobre l’Estatut de Ca-
talunya i convocava la
ciutadania a la manifestació
del dia 10 de juliol.

Un moment del consell plenari celebrat el 6 de juliol.

El Ple va aprovar

les bases per accedir

als nous habitatges

per a gent gran

a la Cibeles

El Ple del Districte
del mes de juliol va
fer balanç de
l’actuació duta a
terme durant els
primers tres anys de
mandat

Balanç positiu dels tres
primers anys de mandat

Grup d’habitatges construït per la cooperativa a la tra-
vessera de Gràcia, 262 (Foto: Arxiu Maria Rosa Bobé).

La Cooperativa Graciense
de Viviendas (i II)
Tot i els bons auguris, els promotors van haver d’esperar la
conformitat del Ministerio de la Vivienda abans de fer cap
gestió. L’autorització va arribar el 16 de gener de 1959 i
poc temps després, el 21 d’abril, la cooperativa començava
la seva activitat. La Junta rectora definitiva de l’entitat va
ser decidida en funció de la representació de les entitats
que la van crear. Així, el president, Josep Novell Fernán-
dez, i un vocal, Josep Corbera Noguera, ho eren pels Lluï-
sos de Gràcia; el secretari, Eduard Bobé Mallat, i un vocal,
Josep Rochina Bofarull, ho eren pel Centre Moral; el tre-
sorer, Josep Maria Caralt Pérez, i un tercer vocal, Manel
Manich Morenilla, ho eren pel Cercle Catòlic; i un quart
vocal, Joaquim Codina Fargas, ho era per l’Orfeó Gracienc.
Pel que fa a la construcció d’habitatges de la cooperativa,
la primera promoció es va fer conjuntament amb el Patro-
nat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, al barri de
Montbau, on es van construir 56 habitatges, els quals fo-
ren entregats als seus propietaris el mes de juny de 1960.
Un cop la cooperativa va estar en marxa, les entitats fun-
dadores es van retirar del projecte i van deixar-lo en mans
del socis, els quals a l’assemblea general del 24 de març de
1961 van elegir com a president Eduard Bobé Mallat, que
va exercir com a tal fins al 31 de juliol de l’any 1981.
Al llarg de la seva vida, la cooperativa va construir pisos al
districte de Gràcia i també als districtes d’Horta-Guinardó
i les Corts. Van ser 1.294 habitatges, 80 botigues i 346
places d’aparcament. Finalment, la cooperativa es va dis-
soldre el 16 de desembre de 1986.
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

Fan creacions personalitzades amb botons .

L’univers del botó no té límits. L’establi-
ment que va obrir la Victòria Ibars ara fa

un any al carrer Verdi fa ben evident que els
botons són objectes amb una gramàtica inaca-
bable. La Victòria fa 25 anys que fabrica botons
de manera artesana amb diversos materials:
ceràmica, metall, os, fusta, i de les formes,
grandàries i colors més variats. Ha treballat per
a moltes empreses i dissenyadors, i ara a la seva
botiga-taller podem gaudir de les seves crea-
cions i explorar les infinites possibilitats que
ofereixen. La Victòria ens sorprèn amb peces

originals que giren entorn del botó com a ele-
ment decoratiu, com ara collars, escultures,
làmpades, mandales, quadres, postals... Com
que el treball és del tot artesanal, podem dema-
nar-li botons i creacions personalitzades al nos-
tre gust. A més, si volem tenir un detallet amb
algú, li podem regalar un val que podrà bescan-
viar pels botons que li agradin.

Victòria Ibars
C. Verdi, 63
Telèfon: 93 415 81 34

E L TAULE L L

L’univers infinit del botó

Joan Anton Font



El Lliure de Gràcia puja el teló de nou
El Teatre Lliure de Gràcia torna a obrir el 30 de setem-
bre amb l’estrena de La gata sobre la teulada de zinc
calenta, de Tennessee Williams, dirigida per Àlex Ri-
gola. La històrica sala de Gràcia pujarà un altre cop el
teló després d’un procés de rehabilitació que va co-
mençar el 2007 i que ha permès millorar i modernit-
zar les instal·lacions del teatre. La nova platea pot aco-
llir entre 200 i 350 persones.

Comunicació i autoconeixement al PIAD
El Punt d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD) de
Gràcia organitza un taller sobre tècniques bàsiques
d’informàtica, redacció periodística i guió radiofònic,
amb l’objectiu de formar un grup de dones que pugui
col·laborar als mitjans locals (ràdio, diari, webs...).
Una altra proposta és Dona, coneix-te!, taller vivencial
d’autoconeixement. Informació i inscripcions: PIAD
Gràcia (plaça de la Vila, 2; tel. 93 291 44 30).

PremiMarià Foyè del Taller d’Història
El Taller d’Història de Gràcia convoca el IV Premi Ma-
rià Foyè de recerca històrica adreçat als alumnes de 4t
d’ESO de les escoles del districte. S’hi podran presen-
tar treballs que recuperin la memòria històrica de Grà-
cia del període 1940-1970. El premi vol potenciar la
interrelació entre els alumnes i el seus avis o la gent
gran d’aquesta generació. Informació: T. 93 219 61 34
/ tallerhistoriagracia@gmail.com

Canvi de sentit a República Argentina
El sentit del trànsit ha canviat al carrer Craywinckel i
als trams superiors del passeig Sant Gervasi i de l’avin-
guda República Argentina, entre Craywinckel i la plaça
Alfonso Comín. El canvi s’ha fet al final d’agost amb
l’objectiu d’adaptar Craywinckel a les seves noves ne-
cessitats com a eix comercial i de millorar els accessos
a la ronda de Dalt.
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NOT ÍC I E Sf

La travessera de Gràcia tindrà voreres més amples.

Millores per als vianants a la travessera de Gràcia
DanielVenteo

El 15 de setembre comen-
cen les obres de millora de

les voreres de la travessera de
Gràcia, entre el carrer Gran i el
torrent de l'Olla.
L’estructura urbana del nucli
antic de Gràcia fa que els car-
rers siguin preferentment per
a vianants o bé amb voreres
marcadament estretes. En el
tram en què s’actua, a la tra-
vessera, té una amplada mitja-
na d’uns 6,20 metres. Tot i

que no és uniforme, la vorera
del costat muntanya té una
amplada que ara mateix és in-
suficient, amb trams de 70
centímetres que no garantei-
xen els mínims per facilitar
l’accessibilitat per als vianants
i persones amb mobilitat re-
duïda. Després de les obres, la
nova vorera tindrà una ampla-
da que en alguns punts arri-
barà als 1,80 metres. Al llarg
de tot l’espai d’obres, la nova
calçada per als vehicles tindrà

una amplada uniforme de
2,90 metres. Els vianants
guanyaran espai a la vorera de
la banda muntanya.
Les obres inclouen la renova-
ció de la pavimentació en su-
perfície i la base de formigó
estructural. Durant les obres
s'habilitaran desviaments del
trànsit i del bus del barri 114.
Així mateix, l'obra es farà per
fases per possibilitar l'accés als
pàrquings tant públics com
privats afectats per les obres.

Daniel Romaní

El carrer Verdi del Mig,
transformat en un singu-

lar bosc fet amb caixes de fus-
ta, va obtenir el primer premi
del tradicional concurs de
guarniments de carrers de la
Festa Major de Gràcia, celebra-
da del 15 al 21 d’agost. El
guarniment de la plaça Rovira
i Trias va merèixer el segon
premi, i el de la plaça de la Vila
de Gràcia el tercer. Enguany
van participar en aquest con-
curs un total de 17 carrers, un
més que l’any passat, ja que
s’hi va sumar el carrer Frater-
nitat, entre Siracusa i Tordera,
un carrer que una dècada en-
rere ja hi havia participat.
“La Festa Major de Gràcia és
una escena coral, on no hi ha
protagonistes sinó una suma
de persones que formen un
tot definit, com si es tractés

d’una cassola, on tots els in-
gredients tenen el seu perquè”,
va dir Isma Prados, el popular
cuiner conegut pel gran públic
sobretot pel programa “La Cui-
na de l’Isma” de TV3. Isma
Prados va ser l’encarregat de
pronunciar el pregó de la Festa
Major el 14 d’agost a la plaça
de la Vila de Gràcia.

Gairebé 800 activitats van
dur-se a terme en el marc d’a-
questa festa tan arrelada a
Gràcia. Van haver-hi propostes
per a tots els gustos i per a to-
tes les edats: concerts d’estils
molt diversos, activitats per
als infants, actes de cultura

popular i tradicional –a Gràcia
hi ha nombroses entitats d’a-
quest àmbit–… Seguint el mo-
del dels últims anys, a la Festa
Major de Gràcia van haver-hi
més activitats durant el dia
que durant la nit. Les places de
la vila van ser l’escenari de les
activitats diürnes, adreçades a
un públic més familiar; en can-
vi, a la nit, el protagonisme el
van tenir els carrers guarnits.
Però al llarg de tot el dia van
passejar pels carrers guarnits
amb els ulls ben oberts milers
de persones –graciencs, barce-
lonins i visitants d’altres con-
trades, incluent-hi turistes,
que al llarg de l’any vénen a
Gràcia sobretot per visitar el
Park Güell però no recorren
gaire els carrers de la vila.
D’entre els elogis dels qui pas-
sejaven pels carrers guarnits
destacaven la imaginació i la
creativitat dels seus artífexs.
Bona part dels passejants gau-
dien identificant els objectes
reciclats –l’ús del material reci-
clat és una de les característi-
ques dels carrers guarnits a la
Festa Major de Gràcia.

El carrer Verdi del Mig va obtenir el primer
premi del tradicional concurs de carrers
guarnits de la Festa Major. El segon lloc va
ser per a la plaça Rovira i el tercer per a la
de la Vila de Gràcia

L’alcalde Hereu i el regidor Espriu amb veïns de la plaça Rovira, segon premi de la festa, la nit del guarnit.

Verdi i les places Rovira i de la Vila
guanyen els tres primers premis

Es consolida un model

de Festa Major més

diürn i familiar i amb

activitats culturals
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SoniaDoctor

Era una demanda històrica d'aquests
barris i ja és una realitat. L'AV i

Amics del passeig de Sant Joan i l'AV
del Camp d'en Grassot han estrenat
una nova seu compartida al passatge
Alió, on a partir del setembre treballa-
ran amb més força per millorar el dia a
dia dels seus conveïns.
El local disposa de dos despatxos, un
per a cada entitat, una sala d'usos co-

muns habilitada per a reunions o xer-
rades i un magatzem. Per al president
de l'AV de Camp d'en Grassot, Josep
Serra, i el president de l'AV i Amics del
passeig Sant Joan, Lluís Castañeda, el
fet de compartir espai permetrà poder
sumar esforços i distribuir la càrrega de
feina, tot i que cada associació conser-
varà el seu àmbit d'actuació i la seva in-
dependència. De moment, l'entitat que
aglutina les dotze illes de l'entorn del

passeig de Sant Joan obrirà cada di-
marts a la tarda. Tot i que el programa
d'activitats no està tancat, Lluís Casta-
ñeda ja té algunes idees per posar en
marxa a partir de la tardor. A més de fer
reunions amb els veïns perquè cone-
guin la nova seu, es crearan grups de
lectura i s'idearà un programa solidari
amb joves universitaris del districte. A
més, el projecte on volen posar més
energies és el de Radars, una iniciativa
de Serveis Socials per vigilar les perso-
nes grans que viuen soles i que comen-
cen a perdre les seves capacitats.
Per la seva part, l'AV de Camp d'en
Grassot farà la inauguració oficial
aquest setembre per començar a treba-
llar a l'octubre en el programa d'activi-
tats. A més de classes de tai-txi i cursos
de català gratuïts, l'entitat treballarà per
fer un seguiment de les problemàtiques
del barri i atendre els dubtes dels veïns
en diferents àmbits, com habitatge o
activitats i ajudes per a joves.

Més informació:
AV del Camp d'en Grassot
AV i amics del pg. de Sant Joan
Passatge Alió, 12, baixos
avcampgrassot@telefonica.net
Avvaapsg@gmail.com

ENT I TAT S

Membres de les associacions a la porta de la seva nova seu.

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

GRUPS MUNICIPALS

Gràcia inaugura
el nou curs esco-
lar 2010-2011
amb un rècord
d’oferta de noves

places d’escoles bressol. Si vam
començar el mandat amb no-
més dos d’aquests equipaments
destinats als nens i nenes de 0 a
3 anys, l’acabarem amb cinc en
ple funcionament i tres més en
diferents fases d’execució, que
entraran en funcionament en
cursos vinents. En total, tin-
drem nou escoles bressol al
nostre districte, les quals pràcti-
cament cobriran la demanda
d’aquest servei en els propers
deu anys. Aquest és el fruit del
nostre compromís amb l’educa-
ció de qualitat i pública, al qual
tant des del Districte com des
de l’Ajuntament de Barcelona
estem donant prioritat, tot se-
guint la pauta del Pla d’escoles
bressol, i amb la col·laboració
de la Generalitat de Catalunya.
Estic convençut que, d’aquesta
manera, també satisfem una de
les demandes més importants
dels pares i mares de Gràcia, la
qual cosa, sens dubte, revertirà
en la qualitat de vida dels nos-
tres veïns.

Nou curs,
millor oferta

PSC. Guillem Espriu

Reprenem el curs
polític després de
l’estiu i dels in-
tensos dies de
Festa Major que

canvien tant l’aspecte dels car-
rers de la nostra Vila. Un nou
curs que inclourà, també, la fi
d’un mandat. I quins reptes té
encara sobre la taula el govern
municipal per resoldre? Entre
d’altres: el compliment de l’or-
denança de civisme a les nos-
tres places i carrers; la mate-
rialització d’un pla integral
que resolgui els problemes que
pateix el Park Güell i els seus
entorns: l’acabament de la
plaça de Lesseps; la rehabilita-
ció i consolidació de la Sedeta
com a espai d’esbarjo de petits
i grans, o la millora de la zona
del viaducte de Vallcarca. As-
sumptes prou importants per
al nostre districte, que dema-
nen acords polítics i que ne-
cessiten la complicitat veïnal
per poder-los tirar endavant.
Esperem que el govern muni-
cipal tingui prou lideratge i ca-
pacitat per impulsar-los.

Comença un nou curs

CiU. Francina Vila

El Park Güell,
allò que tothom
que ve de fora vi-
sita i que ningú
de la vila ignora,

no llueix al nivell de la seva và-
lua. La brutícia, els accessos, la
manca de manteniment i la
venda ambulant sense control,
fan que no es pugui gaudir
com cal del parc. Des del Partit
Popular reclamem uns millors
serveis municipals de mante-
niment, per conservar els pas-
seigs nets i el mobiliari urbà
en bon estat. Volem més
presència de la Guàrdia Urba-
na per garantir la seguretat en
un dels llocs més freqüentats
de Barcelona i evitar que el top
manta sigui la imatge de rebu-
da a la icona gracienca de Gau-
dí. Las pretensiones de Hereu
de ser el alcalde de la Diagonal
o de los Juegos Olímpicos de
Invierno le han hecho perder
la confianza de los barcelone-
ses. Desde el PP encabezare-
mos el nuevo impulso que ne-
cesita Barcelona, luchando
contra la crisis y la delincuen-
cia, y mejorando las políticas
sociales y de inmigración.

Unnuevo impulso para
Barcelona

PPC. Alberto Fernández

A l’inici del man-
dat, des d’ICV-
EUiA vam situar
entre les priori-
tats del govern

impulsar un Pla estratègic de
turisme que analitzés la situa-
ció i les perspectives d’aquest
sector, considerant la capacitat
d’acollida de la ciutat i els me-
canismes que cal impulsar per
reduir-ne l’impacte, diversifi-
car-ne la distribució territorial
i redistribuir-ne els beneficis.
Celebrem que aquesta idea fi-
nalment s’obri camí en cercles
que fins ara hi eren refractaris,
i que la possibilitat d’establir
una taxa que gravi el turisme
per revertir sobre la ciutat i el
manteniment dels seus ser-
veis –una proposta que ICV-
EUiA ha defensat sempre– si-
gui avui un instrument sobre
la taula de debat. Barcelona ha
de superar el model de creixe-
ment il·limitat i apostar per
un turisme de qualitat –que
no vol dir d’elit ni de rendes al-
tes– que es reparteixi millor
pel territori, per reduir així els
costos que pateixen sobretot
els veïns i veïnes d’alguns bar-
ris de la ciutat.

Benvinguda la taxa
turística

ICV-EUiA. Ricard Gomà

Afloren noves
queixes públi-
ques de veïns i
veïnes per l'aug-
ment de sarau a

l'espai públic. L'equilibri de la
convivència ni és fàcil d'acon-
seguir ni es trenca d'un dia a
l'altre; són les accions sostin-
gudes en el temps les que cre-
en les condicions de trenca-
ment de l'equilibri o no. El
relaxament amb què el Distric-
te ha actuat ha permès que ve-
lles situacions tornin a aflorar:
no s’ha aplicat amb zel el Pla
d'usos de Gràcia pel que fa a
les botigues de degustació. No
s'ha fet seguiment per fer que
el KGB compleixi l'acord signat
amb el Districte ja fa uns
quants anys. És un error liqui-
dar òrgans de participació com
el Fòrum del silenci. Quan es
nega la interlocució, perdem
objectivitat i eficàcia. No s’ha
dotat de més recursos la ins-
pecció i els serveis jurídics, fet
que no ajuda a una bona gestió
de control. Així doncs, no es
pot dir que els episodis d'aug-
ment del conflicte en alguns
carrers i places siguin nous ni
que eren impredictibles.

Molt soroll per
no fer res

ERC. Ricard Martínez

Les associacions del passeig de Sant Joan
i Camp d'en Grassot estrenen seu

Visitar i conèixer
la ciutat amb metro
Guia de la ciutat organitzada a
partir de les línies de metro. Lí-
nia a línia, parada a parada, l’au-
tora explica d’on ve el nom de
cada parada, fa cinc cèntims del
seu entorn i ens presenta els
llocs d’interès, fa propostes de
llocs a visitar o recomana bars i
restaurants on prendre un re-
fresc o anar-hi a menjar.

Barcelona metro a metro
Autora: Marta Torres Muñoz
Edita: Ajuntament de Barcelona,
TMB i Editorial Alrevés
PVP: 20 euros

LLIBRES
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MULT IMÈDI A

TELEVISIÓ

BTV
“Connexió Barcelona”
De dilluns a divendres, de 17 a 20 h
“Info Barris”. Dimecres a les 14.40 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

Portal Sèrie BCN

Sèrie BCN és un portal dirigit als joves
de la ciutat de Barcelona on es recullen
diferents propostes culturals sobre músi-
ca, cinema, art, vida urbana o solidaritat.
www.seriebcn.cat

Barcelona Expo Xangai 2010

A través del portal Barcelona Expo
Xangai podreu seguir totes les novetats
de l'exposició universal d'enguany i totes
les notícies relacionades amb la capital
catalana representada a la ciutat
mil·lenària.
www.barcelonaexposhanghai.com

wPOL I E SPORT IU

Pere S.Paredes

Durant la setmana del 13 al 17 de
setembre, se celebrarà al parc de

la Creueta del Coll una de les propos-
tes del “Juga amb Gràcia”, un cicle
d’activitats esportives que any rere
any organitzen els professors i les
professores d’educació física dels di-
ferents centres educatius amb el su-
port del Districte de Gràcia.
Amb el nom de PIBATCROS, uns
600 nens i nenes de cinquè de
Primària, dels disset centres públics i
privats de Gràcia, prendran part d’u-
nes jornades on hauran de combinar
diferents modalitats esportives com
són el piragüisme, el bàsquet i el
cros.
Per a l’Albert Gil, coordinador d’a-
quest cicle esportiu, “d’una banda,
els alumnes aprofitaran l'estany del
parc de la Creueta del Coll, per gaudir
d’un esport que habitualment no te-
nen l’oportunitat de practicar, com

és el piragüisme. Alhora, podran
aprofundir els seus coneixements de
bàsquet a les pistes esportives del

parc i, finalment, participar en un
cros pel parc”. “Aquest any”, explica
Gil, “l’equip de salut comunitària del
Districte tornarà a fer una xerrada a
tots els nens i nenes sobre l'esmor-
zar saludable. I, a més a més, volem
potenciar i conscienciar sobre la rela-

ció entre l’esport i les persones que
pateixen algun tipus de discapacitat”.
Per aquest motiu, en el temps dedi-
cat al bàsquet, alguns dels partici-
pants jugaran asseguts en cadires de
rodes. “Creiem que és una bona for-
ma de conscienciar-los de les dificul-
tats que altres persones poden tenir
per practicar certs esports”, remarca
el coordinador.

Més informació:
Parc de la Creueta del Coll
Pg. Mare de Déu del Coll, 77
Telèfon: 010 Preu de la trucada: 0,46 euros es-

tabliment de trucada (IVA inclòs) 0,06 euros minut

(IVA inclòs) tarifat per segons

Dins el programa“Juga
amb Gràcia”, els alumnes
de cinquè de Primària del
districte practicaran el
PIBATCROS, una barreja
de piragüisme, bàsquet i
atletisme

Hi haurà xerrades
amb els participants
per informar sobre els
esmorzars saludables

El piragüisme és un dels esports que es practiquen.

“Juga amb Gràcia” torna a
fomentar la fusió dels esports

F.E.
De vegades, tot i que no volem
llençar un objecte (mobles, elec-
trodomèstics, bicicletes...), no sa-
bem com reparar-lo i tampoc no
volem gastar gaires diners perquè
ho faci un altre. Perquè aquesta si-
tuació no acabi sempre amb un re-
sidu més al contenidor, la cam-
panya “Millor que nou! 100% vell”
posa en marxa el projecte “Repa-
rat, millor que nou”, que ofereix
assessorament gratuït sobre tècni-
ques de reparació. L’assessora-
ment es fa al carrer Floridablanca,
132, de dilluns a divendres de 10 a
14 h i de 16 a 21 h, i dissabtes de
10 a 14 h. També hi ha tallers so-
bre manteniment de bicicletes,
bricolatge o reconversió de roba.

El benefici és doble: es produeixen
menys residus i es guanya en auto-
nomia econòmica i personal.
“Millor que nou!” també ha estre-
nat un web nou amb un disseny
que facilita la recerca de tallers de
reparació i botigues de segona mà
a Barcelona. A l’agenda, hi figuren
les convocatòries dels mercats
d’intercanvi, de segona mà i les ac-
tivitats de la campanya, com ara la
R-Festa, que es fa el 26 de setem-
bre, de 10 a 14 h, a l’avinguda
Mistral. Hi haurà un mercat d’in-
tercanvi amb Xarxantoni.

Més informació:
T. 935 069 566
millorquenou@amb.cat
www.millorquenou.cat

Reparar per no produir més residus
S ERVE I PÚBL IC
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Què li ha semblat això de ser
pregoner?
N’he fet molts, de pregons, però el de
Gràcia, que cau just en la fase de la llu-
na del meu aniversari, em deixa una
aroma especial.
De què ha parlat?
De la vida de vila, dins de la gran ciu-
tat, de la qual vinc, perquè sóc fill de
la vila de Caldes de Montbui, on enca-
ra conservem la màgia de les festes
majors d’estiu, i que allà es diuen
Sants de barri.
Com són aquestes festes?
Durant tots els caps de setmana de
juny, cada barri s’engalana i tots els
veïns comparteixen una única taula al
carrer per sopar. També hi ha un con-
curs de guarniments amb un premi que
es dóna al barri guanyador, el darrer cap
de setmana. Abans guanyava el barri de
la meva àvia.
Abanda del pregó, també ha
preparat un menú de Festa Major,
per què?

La meva nova etapa com a responsable
del restaurant Jardinets de Gràcia té
com una de les línies de treball la inte-
gració dins de l’entorn de la vila de Grà-
cia. En el disseny del menú, hem empa-
rat els nens, amb propostes infantils,
mirant de fer una proposta transversal
per a tots els públics a un preu amistós.
Què hi ha en aquestmenú?
Bacallà confitat, canelons de pintada,
platillo de vedella, braç de gitano de
Gràcia, grans clàssics de les taules fami-
liars dels diumenges de Festa Major,
plats fets més per compartir que per re-
partir.
La seva procedència de poble ha
influït a l’hora de triar tot això?
De poble i popular. Hi ha molts punts
en comú entre els valors que han for-
mat la meva tradició festiva i el que he
trobat a Gràcia quan hi he arribat.
Comhi arriba, a Gràcia?
Amb ganes de desenvolupar un projecte
gastronòmic evolutiu des de les nostres
tradicions, presentat en forma contem-
porània, i el restaurant Fernández reu-
nia totes les condicions (espai, gestió,
equip) per posar-ho en marxa sota la
marca de Jardinets de Gràcia.
Per què aquest nom?

Doncs perquè ningú el feia servir de
manera oficial com a marca i d’aquesta
manera no vam dubtar de protegir-la
pels jardins del Salvador Espriu.
Comva començar a la cuina,
vostè?
La primera oportunitat me la va donar
en Ramon Parellada, que em va con-
tractar per a Ca la Sila, a Granollers. És
un bistrot informal al costat de la fonda
Europa, que en certa manera hi per-

tany. La gran sort que vaig tenir va ser
l’oportunitat de treballar amb el xef
degà, i això em va permetre aprendre
directament de les bases de la litúrgia
gastronòmica catalana (sang i fetge,
perdiu a la col, cap i tripa, etc.).
Per què va triar fer-se cuiner?
La meva vocació era la d’idear coses,
buscava una feina creativa, però no va
ser l’enginyeria industrial, ni tan sols la
música, sinó que va ser el procés creatiu

gastronòmic allò que em va permetre
créixer també a través de l’aprenentatge
d’un ofici, perquè jo no he anat a for-
mar-me a cap escola de cuina, sinó que
he après treballant en les cuines.
La cuina tradicional catalana s’ha salvat
sobretot per la transmissió familiar, as-
sociada sempre a un entorn –una vall,
una plana, un poble–, a la litúrgia cris-
tiana i al producte. A les ciutats, se’ls
suposen característiques més cosmopo-
lites que les fan més susceptibles de
mestissatges culturals. La bona notícia
és que cada cop hi ha més restauradors
de ciutat que s’adonen que és un dis-
curs tan bo com qualsevol altre per
exercir la gastronomia.
A la gent li agrada saber el que
menja?
Sempre. Per a mi, l’objectiu no és que
no reconeguin el que mengen, sinó
que, sabent-ho, no ho hagin menjat
mai tan bo.
I comho fa?
Amb tècniques modernes i processos
clàssics a l’hora d’elaborar els plats.
Comveu el futur de la cuina al
restaurant?
Prometedor, però no ve sol, cal anar-lo
a buscar.

Isma Prados , cu iner i pregoner de la Festa Ma jor de Gràc ia 2010

Isma Prados, al seu restaurant Jardinets de Gràcia.

Conegut sobretot per mitjà de la televisió i pels

seus llibres, l’Isma Prados acaba d’obrir, al tram

final del passeig de Gràcia, el seu restaurant

Jardinets de Gràcia.Aquest fet l’ha portat també

a ser el pregoner de la Festa Major

“Plats fets més
per compartir que

per repartir”

“La cuina tradicional
catalana s’ha salvat per
la transmissió familiar”

Josep Maria
Contel


