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· EL COLL · LA SALUT · VILA DE GRÀCIA · CAMP D'EN GRASSOT I GRÀCIA NOVA

El districte reforça les
actuacions contra el soroll
SONÒMETRES

LIMITADORS

SENSIBILITZACIÓ

Dos aparells mòbils
mesuraran el soroll de
places i carrers

Impediran que els
concerts superin els
decibels autoritzats

La campanya inclou
espots, cartells i
mims als carrers

Aina Cordoncillo
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Il·lustradora i guanyadora
del cartell de la Festa Major
de Gràcia 2010

“El ball transmet
perfectament l’ambient
alegre i festiu”
E N T I TAT S
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Centre Obert Heura
10 anys al servei de
les persones sense llar
E Q U I PA M E N T S
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La Casa del Guarda
del Park Güell
Reobre les portes
SERVEI PÚBLIC

Pàg. 7

Ja es poden reciclar
les càpsules de cafè
Es poden portar a tots
els Punts Verds
POLIESPORTIU

Pàg. 7

Els barris preparen
els seus plans estratègics

Gràcia promociona
les caminades com a
esport saludable

Una de les reunions per preparar el Pla Estratègic dels Barris.

El passat mes de juny van tenir
lloc les sessions de treball dels
grups que intervenen en l’elaboració dels plans estratègics dels barris del Camp d’en Grassot-Gràcia
Nova i la Salut. Al maig, s’havien
celebrat les sessions de treball de
Vallcarca i els Penitents, el Coll i la
Vila de Gràcia. Ara, amb les propostes recollides en les trobades,
s’està elaborant un nou document
que, després de ser revisat novament pels participants, dotarà de
continguts la proposta que serà
presentada la propera tardor. Els
plans estratègics són els documents que recullen les principals
línies d’actuació per al desenvolupament dels barris, elaborats mitjançant participació ciutadana.
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.

L ’A G E N D A

INFANT IL S

Dijous 19 d’agost

Del 26 al 30 de juliol
Teatre dels Lluïsos de Gràcia (pl. del Nord, 7-10)
Taller d’arquitectura per a infants.

A les 19 h. Biblioteca Vila de Gràcia (c. Torrent de l’Olla, 104)
Activitat per descobrir d'on vénen els mandales i què
signifiquen. El grup del taller construirà un mandala
personalitzat.

Dimecres 11 d’agost

MÚSIC A

Taller de mandala

Arquikids

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

93 256 28 77
93 207 36 13
93 210 63 91
93 218 44 85

ACT IVI TATS
93 368 45 64

Dimecres 21 de juliol

93 284 77 90

L’appartement

93 217 95 27

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.

93 291 43 25

Divendres 23 de juliol

93 284 27 21

Slasher Party

93 458 99 08

A les 21.30 h. Espai Jove La Fontana (c. Gran de Gràcia,
190-192)
Festa temàtica de cine de terror i cultura monter. Organitza: Soopky Entreteniment.

93 217 94 11
93 285 04 74

Fins a l’1 d’agost

93 212 60 62

Festival Grec 2010

93 284 01 26
93 219 10 40

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.

A les 21 h. Centre cívic La Sedeta (c. Sicília, 321)
Fusió dels estils nord-americà (Maurice) i europeu (Pilar) en un espectacle de dansa contemporània a càrrec
de la cia. PM Danz.

93 256 28 88

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.

A les 19 h. Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20-22)
Activitat dins del cicle Lletra petita, inclosa al programa Enreda’t amb l’acció. De 6 a 12 anys.

93 368 10 05

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.

Construeix la teva piràmide

A diferents espais de Barcelona
La 34a edició del festival d’enguany programa un total
de 65 espectacles de teatre, música, dansa i circ. Per a
més informació: www.bcn.cat/grec

93 285 03 57

Concert de clausura UPEC 2010
A les 21.15 h. Espai Jove La Fontana (c. Gran de Gràcia,
190-192)
Concert de clausura de la UPEC (Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya) amb els grups Nour i Dumbala Canalla.
Dissabte 17 de juliol

Nit de hip hop
A les 21.30 h. Espai Jove La Fontana (c. Gran de Gràcia
190-192)
Espectacle musical organitzat per l’Asociación Cultural
de Reyes y Reinas Latinas de Cataluña.
Dissabte 31 de juliol

Oupen Sound
A les 22 h. Espai Jove La Fontana (c. Gran de Gràcia, 190192)
Concert de tres bandes on es fusionen diferents estils
de la música electrònica. Espectacle organitzat per Different Fountains.

EXPOSICION S
Fins al 25 de juliol

L’ahir i l’avui del Coll

93 284 75 73
93 291 43 30

Divendres 16 de juliol

Del 15 al 21 d’agost

Festa Major de Gràcia
Més informació a la pàgina web:
www.bcn.cat/gracia

Al centre cívic El Coll-la Bruguera (c. Aldea, 15-17)
Mostra de dibuixos dels nens i nenes de l’escola Montseny i fotografies antigues cedides per l’AV del Coll i
veïns i veïnes del barri.

93 291 65 55
93 237 47 43

93 285 03 57

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

93 217 87 23
93 415 50 98

Respecta el silenci i el descans dels veïns

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

092
088

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

112
061
091
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

han de respectar les
hores de descans dels
veïns i veïnes. Especialment entre les 22 i les 8 h,
del matí hem de procurar
no fer activitats sorolloses.
Si tenim veïns i veïnes que
treballen de nit, és important procurar no fer soroll
durant el dia. Dialogar i
conèixer els nostres veïns i

S’

GRÀCIA
B A R C E L O N A

veïnes pot evitar que sorgeixin conflictes grans de
petites desavinences i, a
més, ens facilitarà una
bona convivència.
No oblidis avisar i parlar
amb els teus veïns i veïnes
quan hagis de fer una activitat extraordinària que pugui ocasionar sorolls o
molèsties als altres.

www.bcn.cat/publicacions
bcnrevistes@bcn.cat
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Una campanya adverteix sobre
les molèsties de l’excés de soroll
El Districte i l’Àrea de Medi
Ambient de l’Ajuntament de
Barcelona s’alien per reduir el
soroll dels carrers i les places i
afavorir el descans del veïnat.
S’instal·laran sonòmetres i
limitadors de so als concerts

El sonòmetre és l’aparell que s’utilitza per mesurar els nivells de soroll.

Belén Ginart
nalitzar els índexs de soroll als carrers i les places
de Gràcia i saber com varien
en funció de l’hora i del dia
de la setmana. Limitar de
manera efectiva els decibels
de qualsevol concert fet al
districte. I sensibilitzar la població, tant residents com visitants, de la importància de
mantenir un nivell de soroll
que no pertorbi el descans
dels veïns ni impedeixi una
bona convivència als carrers i
les places del districte. Amb

A

aquest triple objectiu, el Districte de Gràcia i l’Àrea de
Medi Ambient de l’Ajuntament de Barcelona impulsen
una bateria de mesures contra el soroll al districte. En el
marc d’aquesta iniciativa,
s’han instal·lat dos sonòmetres mòbils que permetran
registrar els nivells de soroll
als principals carrers i places
(sobretot a les places del Sol,
Vila de Gràcia, Revolució i Virreina, incloses en la Zona
Acústica de Règim Especial) i
copsar-ne les variacions entre

el dia i la nit, i també entre
els dies laborables i el cap de
setmana. Aquests sonòmetres permetran dibuixar el
mapa del soroll a Gràcia (n’hi

A

ha un per a tot Barcelona,
però fins ara no es disposava
d’una eina equivalent específica per al districte). Al seu
torn, aquesta informació serà
essencial per poder reduir en
un futur els nivells de soroll, i
servirà per dissenyar estratègies que permetin transformar els usos de determinades zones (potenciant-ne l’ús
diürn). A més, es generalitzarà una estratègia assajada
ja durant la Festa Major, la
instal·lació de limitadors als
equips de so utilitzats en els
concerts al districte, a fi que

no superin els decibels permesos. La limitació del soroll
de les obres i l’extensió de la
plataforma única, que minimitza l’impacte sonor dels

Es pretén millorar
la sensibilització
ciutadana en
matèria de soroll
vehicles, són altres eines que
s’han posat en marxa a fi de
reduir la contaminació acústica i millorar la qualitat de
vida a Gràcia.

A GRÀCIA, ABAIXA EL VOLUM

El Districte impulsa la tercera edició d’aquesta campanya de comunicació adreçada a la
sensibilització ciutadana. La sortida del metro, els locals d’oci i el carrer seran l’escenari
de les actuacions d’una sèrie de mims que informaran, de manera lúdica, de la necessitat de respectar el descans dels veïns. A més, s’organitzarà un concurs entre els escolars
de Gràcia que els convidarà a dissenyar l’argument i els personatges d’un videojoc contra el soroll.

Què en pensa de la campanya municipal per advertir sobre les molèsties de l'excés de soroll a Gràcia?

Eudald Sans
Jubilat

Cecilia Camaño
Infermera

Marta Murcia
Recursos Humans

Penso que s'ha quedat
curta, perquè hi ha
molt de soroll. La Festa
Major només són 8
dies i és suportable perquè es compleixen els
horaris. Penso que el
problema és del dia a
dia; la gent és incívica.

La verdad es que pienso que no hay mucho
ruido en Gràcia. Es un
barrio que aún mantiene el espíritu de pueblo,
y el sonido que se puede
ocasionar en verano es
mínimo.

No sabia que es feia
aquesta campanya,
però penso que la
mesura està bé, tot i
que és un tema d'educació. S'hauria d'educar
perquè la gent apliqui
les mesures correctes.

Josep Antoni
Teruel
Jubilat
Està bé, s'ha de vigilar.
Penso que en alguns
moments no es fan al
lloc escaient. Els sonògrafs es posen en llocs
concrets i potser s'haurien de posar en alguns
carrers més conflictius.

Daniel Gutiérrez
Sense feina

Irma Sánchez
Psicòloga

Em sembla bé tot el
que siguin intents per
reduir el soroll perquè
no molesti els veïns.
Em sembla bé sempreque serveixi per a alguna cosa.

Muy bien, porque donde
yo vivo siempre hay
mucho ruido y es insoportable. Por las noches
es imposible dormir.

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

La Cooperativa Graciense
de Viviendas (I)
Davant de la manca d’habitatges per als obrers de Barcelona, en la dècada dels anys cinquanta del segle passat, la
societat civil, amb el suport de l’església catòlica, va endegar diferents projectes de cooperativistes per a la construcció d’habitatges en diferents punts de la ciutat. Una
d’aquestes cooperatives fou La Cooperativa Graciense de
Viviendas, creada el 1958 per Lluïsos de Gràcia, Centre
Moral i Instructiu de Gràcia, Cercle Catòlic de Gràcia i Orfeó Gracienc, quatre entitats patrimonialistes de l’exvila
les quals, després d’analitzar el problema de la manca
d’habitatge i de copsar l’opinió dels polítics de l’època,
van acordar crear la cooperativa el 28 d’agost de 1958, a
la seu del Centre Moral i Instructiu de Gràcia, amb la voluntat de fer el possible per reduir la manca d’habitatges,
tant per als seus associats, com per als seus veïns.
D’aquesta sessió, també en va sortir la primera junta directiva, formada per Jaume Nualart Maymi, president;
Eduard Bobé Mallat, secretari; Josep Rochina Bofarull,
vocal II, en representació del Centre Moral; Josep Corbera Noguera, vocal I, dels Lluïsos; Josep Maria Caralt Pérez, tresorer; Manel Manich Morenilla, vocal III, del Cercle Catòlic, i Joaquim Codina Fargas, vocal IV, de l’Orfeó
Gracienc. La seu social de la nova entitat es va establir al
Centre Moral, al carrer Ros de Olano.
Cal dir que la nova entitat va rebre el suport de Santiago
de Cruylles de Peratallada i Bosch, tinent d’alcalde de Gràcia i president del Patronat Municipal de l’Habitatge de
l’Ajuntament de Barcelona.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 368 45 66

Grup d’habitatges construït per la cooperativa a l’avinguda Vallcarca, 215-217. (Foto: Arxiu Maria Rosa Bobé).

E N T I TAT S

Centre Obert Heura, 10 anys al
servei de les persones sense llar
Una vuitantena de
voluntaris els
ofereixen dutxa,
roba neta,
esmorzars, tallers i,
sobretot, un espai
per relacionar-se
amb altres persones
Sonia Doctor
a crisi ha posat contra
les cordes milers de persones que ja patien greus dificultats econòmiques. L’atur, pensions precàries o
llaços familiars trencats són
algunes de les raons que
porten molts ciutadans i
ciutadanes a apropar-se al
centre obert Heura, una de
les entitats de la ciutat, situada a l'antiga cripta del
convent carmelita dels Josepets, que treballa des de
fa deu anys per oferir una
primera acollida a les persones sense llar.
Des que va néixer, l’octubre
de 1999, més d’un miler de
barcelonins han passat pel
número 1 de l’avinguda República Argentina per rebre
alguna de les atencions que
ofereix l’entitat. “Fa cinc o
sis anys, el 75% de les persones que arribaven eren
immigrades”, afirma la directora, Laia de Ahumada;
però ara les xifres s’han girat i són les persones del
país les que més demanen
aquests serveis. Cada any
s’adrecen al centre unes

L

Cada any s’adrecen al centre unes 250 persones noves.
250 persones noves; persones sense sostre o que
viuen a albergs o pensions
sense una llar familiar. “Hi
ha qui s’hi està durant un
temps, tot i que ja no necessitin dels nostres serveis; d’altres vénen i se’n
van”, puntualitza.

És una de les entitats
més arrelades
al barri que lluita
per trencar el cercle
de soledat de les
persones sense llar

siten. Els ofereixen una
dutxa, roba neta, atenció
social, esmorzar, tallers de
teatre i coral o assessorament legal, però, sobretot,
un espai on poder relacionar-se amb altra gent i
“trencar el seu cercle de soledat”, diu la directora del
centre Heura.
L’associació va néixer de la
iniciativa d’un grup de
veïns de Gràcia i actualment és una de les entitats
més arrelades al barri. “Es
creen relacions que continuen fora del centre”, comenta de Ahumada.

Un referent al barri
Com la Laia, una vuitantena de voluntaris treballen
cada tarda per donar un
cop de mà a totes les persones sense llar que el neces-

Més informació:
Centre Obert Heura
Av. República
Argentina, 1
Telèfon: 93 217 45 49
www.centreheura.org

Joan Anton Font

E L TAU L E L L

Una xarcuteria a mida dels clients
a Xarcuteria Anna ha aconseguit la confiança del barri perquè manté una línia
de qualitat en els productes i un bon servei
als clients. El Joan i la Maria la van obrir
l’any 1972 i van posar-li el nom de la filla.
Aleshores era la típica botiga de queviures i
tenien una mica de tot. Fa deu anys van decidir fer un canvi i apostar per l’especialització
en productes de xarcuteria. Ara hi és el fill, el
Josep, que fa poc més de tres anys va reformar del tot el local per modernitzar-lo. Són
especialistes en ibèrics, tenen una acurada

L

L’especialitat són els productes ibèrics.

selecció de formatges, de vins i caves, i també hi trobem algunes conserves i altres productes d’alimentació. Preparen canapès per a
festes i venen plats cuinats. Fins i tot podem
fer comandes per correu electrònic per evitar
esperes. El tracte amb els clients és proper,
sense que importi si són assidus o si hi entren per primer cop.
Xarcuteria Anna
Travessera de Gràcia, 337
Telèfon: 93 207 13 97
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Els processos participatius dels plans
estratègics dels barris avancen
El mes de juny s’han
fet tres sessions de
treball a cada barri
en les quals els
participants han
pogut debatre
diverses propostes i
aportacions
Daniel Venteo
elaboració dels plans estratègics dels barris és
un dels compromisos de la
mesura de govern “Els barris
de Barcelona”, del passat any
2008. D’acord amb les seves
propostes, al districte de Gràcia s’està elaborant un pla
estratègic a cada barri, que
recollirà les grans línies d’actuació estratègica per als anys
2010-2011.
L’elaboració dels plans estratègics consta de diverses
fases. En primer lloc, hi ha l’elaboració de les prediagnosis
de cada barri, amb la seva
presentació a la comissió de
seguiment del Consell de Barri respectiu. Amb posterioritat, en una segona fase, s’organitzen espais de reflexió, en
els quals s’aporten propostes
per al seu contingut. Finalment, un cop elaborat amb

NOTÍCIES

Dos èxits del Club Natació Catalunya
El Club Natació Catalunya, que gestiona el Centre Esportiu Municipal Can Toda (Ramiro de Maeztu, 25),
ha celebrat el final de temporada amb dos èxits: el
seu equip cadet de waterpolo s'ha proclamat campió
de Catalunya al campionat celebrat al CN Barcelona
al final de maig, i el primer equip del club ha pujat
a la Divisió d’Honor en quedar el primer classificat
en la seva categoria.

Documental sobre la Festa Major de Gràcia

L’

A

f
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Sessió de treball d’un plan estratègic de barri.
les propostes de tots els participants, el document del pla
estratègic es presenta al Consell de Barri de cadascun dels
barris del districte per a la
seva validació.
Procés participatiu
A cadascun dels barris de Gràcia s’ha creat un grup de treball, integrat per una trentena
de persones aproximadament.
A l’entorn del 40% són representants del teixit associatiu,
com ara els sectors veïnal, comercial, educatiu o sanitari,
entre d’altres. Un altre 40% és
format per representants dels
grups municipals del Districte, així com per tècnics muni-

Què és un pla estratègic?

És un document de planificació que inclou les grans
línies estratègiques per al desenvolupament del barri.
La seva elaboració és el resultat d’un procés de participació que aplega un conjunt representatiu de persones
i entitats destacades en la vida quotidiana del barri.
Entre tots es defineix com es vol que sigui el barri a partir d’uns eixos clau que volen garantir més benestar i
cohesió social per a la ciutat.

cipals de les àrees d’espai públic, serveis a les persones i
territori. I el 20% restant és
format per ciutadans a títol
particular que es troben inscrits en el Fitxer de Ciutadans
de l’Ajuntament i que habitualment participen en els òrgans municipals de participació ciutadana.
A cada barri s’han fet tres sessions de treball. Després d’una breu presentació, els participants debaten en grups
reduïts per després posar-ho
en comú en sessió plenària.
Ara, finalitzades aquestes sessions, l’equip tècnic està elaborant un informe detallat
amb totes les aportacions i
suggeriments rebuts, el qual
serà enviat a tots els participants per tal que puguin revisar-lo, afegir-hi noves aportacions o suggeriments i fer-ne
les esmenes que es creguin
necessàries. Amb tots aquests
continguts ara s’elabora un
nou document per a la sessió
de conclusions que tindrà lloc
durant la primera quinzena
d’octubre.

A Gràcia és Festa Major és el títol d’un documental
dirigit per Vicenç Sanclemente i produït pel Taller
d’Història, amb la col·laboració de la Fundació Festa Major i Graciamón TV, que mostra com es va fer
la decoració dels carrers a la Festa Major del 2009.
El documental es va presentar a la seu del Districte
el 7 de juny i BTV el va emetre el dia 16.
Més informació: Taller d’Història de Gràcia.
Tel.: 93 219 61 34 tallerhistoriagracia@gmail.com

Baldiri Reixac obre el pati aquest estiu
L’Escola Baldiri Reixac (Olot, 1-13, al recinte del
Park Güell) obre el seu pati als infants, adolescents
i famílies del barri fins al’1 d’agost. Obrirà els dilluns, dimarts, dimecres i divendres, de 18.30 a
20.30 h; els dijous, de 19 a 20.30 h, i els dissabtes i
diumenges, d’11 a 13 h i de 17 a 20.30 h. També hi
haurà activitats obertes a tothom.
Més informació: www.bcn.cat/tempsdebarri

El comerç del Coll es mou
Els comerciants del Coll van participar el juny en una
trobada per abordar la situació del comerç en aquest
barri i formular propostes i demandes adreçades a
activar el comerç de proximitat al barri. La trobada
és un projecte de Barcelona Activa, inclòs a la Llei de
Barris del Coll, que té com a objectiu promoure accions per a l’ocupació i el desenvolupament locals.

El centre cívic El Coll ja porta el nom de la Bruguera
Alexandra Rubio
ls còmics –“tebeos” se’n
deia a l’època– van jugar
un paper cabdal al barri del
Coll amb la prestigiosa Editorial Bruguera, creada l’any
1910 com a Editorial El Gato
Negro, una empresa que va
donar feina a moltes famílies
del barri. El passat 5 de juny
es va rebatejar el centre cívic
del Coll amb el nom de La
Bruguera, amb l’objectiu de recuperar la memòria històrica

E

Assistents a l’acte de bateig del centre cívic el Coll-La Bruguera.

del barri i donar suport a joves
artistes i il·lustradors. L’acte es
va celebrar coincidint amb la
inauguració de la plaça Laguna
Lanao i dues escales mecàniques, construïdes per facilitar
la mobilitat en la complexa
orografia del barri.
Les activitats van començar a
les sis de la tarda amb una cercavila. Un cop descoberta la
placa que batejava de nou el
centre cívic, es va projectar un
documental d’uns trenta mi-

nuts sobre la història de l’Editorial Bruguera. L’audiovisual,
titulat L’Editorial Bruguera des
del barri del Coll, recull els testimonis d’alguns experts i de
diversos antics treballadors de
la Bruguera, els quals van explicar la seva experiència en la
que fou la primera fàbrica del
còmic a Catalunya. El seu llegat va passar a la posteritat
gràcies a personatges com
Doña Tecla, El Capitán Trueno
o 13 rue del Percebe.
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LLIBRES

La Casa del Guarda del Park
Güell reobre les portes

La Casa del Guarda es troba a l’entrada del Park Güell.
Thais Gutiérrez
a Casa del Guarda del Park Güell
(c. Olot, 1), projectada per Antoni
Gaudí com a casa particular del porter
del parc, ha tornat a obrir les portes
completament rehabilitada gràcies a
un projecte del Museu d’Història de
Barcelona i el Departament d’Arqui-

L

O

tectura i Projectes Urbans. La casa es
va reobrir el passat 29 de maig amb la
inauguració de l’exposició “Güell, Gaudí i Barcelona, l’expressió d’un ideal
urbà”, en la qual s’explica l’obra de l’arquitecte català i la seva gran influència en la ciutat. La mostra utilitza els
tres pisos de la casa per mostrar com

el tàndem format per Antoni Gaudí i
l’empresari Eusebi Güell va incidir en
la reconfiguració de la ciutat de principis de segle XX, especialment pel que
fa a la representació urbana. En els
tres pisos de l’edifici, l’exposició explica les característiques i les peculiaritats de la mateixa Casa del Guarda,
del Park Güell i de la Barcelona del
Modernisme a partir de tres eixos: la
casa, a la planta baixa; el parc, a la
planta primera, i la ciutat, a l’altell.
Els amants del Modernisme ja poden
celebrar la reobertura d’aquesta casa,
que és un dels pocs exemples d’habitatge modest construït per Gaudí, arquitecte que ha passat a la història
per grans edificis com la Sagrada Família o La Pedrera. Es va edificar entre el 1901 i el 1903, segons criteris
d’utilitat i senzillesa interior, però
sense renunciar a una gran riquesa visual i formal. La planta baixa estava
dividida en dos espais: la cuina-menjador i una cambra d’eines amb accés
independent. Al primer pis, hi havia
les habitacions i, més amunt, les golfes. La casa s’estructurava al voltant
d’una torre mirador central, que servia, alhora, d’espai de ventilació i de
sortida de fums.

La Setmana Tràgica
Llibre que s’afegeix al conjunt
d’activitats que s’han organitzat
a la ciutat amb motiu del centenari, el juliol del 2009, de la Setmana Tràgica, també coneguda
com a gloriosa, roja o sagnant.
Aplega vuit articles des de la
perspectiva de l’antropologia,
l’arquitectura o la història.
Tràgica, roja i gloriosa:
una setmana de 1909
Autors: José Álvarez Junco
i altres
Edita: Ajuntament de Barcelona
i Arxiu Nacional de Catalunya
PVP: 15 euros
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Seguim treballant per
la qualitat dels barris.
Ara, el carrer Portell

La resposta és en
la societat civil

Prioridades
equivocadas

Lleure i suport
per a la gent jove

Cotxes pel parc Güell?

PSC. Guillem Espriu

CiU. Francina Vila

PPC. Alberto Fernández

ICV-EUiA. Ricard Gomà

ERC. Ricard Martínez

Amb l’objectiu
d’incrementar la
qualitat de vida
dels veïns i veïnes
de Gràcia, des del
Districte iniciem la transformació d’un camí de terra en un
nou carrer, accessible per a vianants i obert al trànsit rodat.
És el nou carrer Portell, que farà
més permeable la relació entre
el barri del Coll i la part obaga
del Park Güell. És una intervenció clarament paisatgística, que
permetrà integrar aquesta nova
via amb l’estil del Park: nou arbrat, soterrament de línies elèctriques i telefòniques, clavegueram... Aquesta actuació integral
s’emmarca dins la política decidida i global que s’està duent a
terme per millorar els nostres
barris i els entorns del parc fent
del recorregut a peu una aposta
clara. Forma part, doncs, de les
actuacions ja realitzades a carrers del barri de la Salut, com
Mercedes o Pare Jacint Alegre,
al carrer que confronta amb
Sant Josep de Cottolengo o la
instal·lació d’escales mecàniques del carrer Sant Josep de la
Muntanya.

En moments de
crisi econòmica
com els que patim, es fa més necessari que mai
donar prioritat als àmbits i serveis als quals es destina la despesa pública, acompanyar les
iniciatives de la societat civil i
aprimar l’Administració. S’ha
demostrat que, en situacions
extremes, allò que segueix fent
front a les necessitats més assistencials de la gent són projectes d’origen privat, però amb
vocació pública; i que els que estan més arrelats en un territori
i connectats amb el seu entorn,
sobretot entorn humà, resisteixen davant les adversitats. A
Gràcia tenim una societat civil
ferma, compromesa amb gracienques i graciencs i que, a
més, té la vocació d’incidir en
la realitat quotidiana per fer-la
millor i més amable. Si aquesta
és la realitat, per què els plans
estratègics que està presentant
el govern d’Hereu a tots els barris (curiosament al final del
mandat) no tenen en compte ni
els projectes que ja estan engegats ni les entitats que els impulsen?

El alcalde se ha
obsesionado en
los últimos meses
con dos propuestas estrella: la
consulta sobre la Diagonal y los
Juegos Olímpicos de Invierno
del 2022, propuestas que se estrellan contra la realidad. Barcelona necesita cambiar las
prioridades de Hereu. Las mías
son las políticas sociales, la inmigración y luchar contra la
crisis y la delincuencia.
A Gràcia ja estem en plena preparació de la Festa Major i desitgem poder gaudir-ne amb civisme i bona convivència i no
tornar a patir la permissivitat i
comprensió de l’Ajuntament
amb els moviments alternatius i
okupes que aprofiten la festa
per organitzar festes en finques
ocupades il·legalment i provocar
aldarulls. Per això reclamem al
govern municipal que hi destini
recursos materials i humans suficients, amb més vigilància policial sense els complexos d’altres anys i actuant amb fermesa
per poder viure una gran festa
amb molts carrers guarnits i
amb molta participació dels
veïns i visitants.

Aquest mandat
hem impulsat un
dels projectes
més ambiciosos
en matèria de política juvenil: el desplegament
d’un pla que farà, l’any 2015,
que s’hagi passat de 18 a 50
equipaments adreçats a la gent
jove: punts d’informació, casals,
serveis especialitzats en habitatge, treball, associacionisme...
A Gràcia, ja hi hem obert el nou
espai jove la Fontana, el qual,
juntament amb la resta de la
xarxa d’equipaments per a joves
de la ciutat, ofereix durant l’estiu un ampli ventall d’activitats
per a tots els gustos. Concerts,
exposicions, tallers, cinema a la
fresca..., un munt d’opcions, totes gratuïtes, per gaudir d’un
estiu que arriba en un context
econòmic que també està castigant amb força la gent jove, directament afectada per l’atur i
la precarietat que s’estenen en
temps de crisi. A Barcelona, hi
estem fent front també amb
programes específics per als i
les joves com l’Activa’t per l’ocupació o els tallers de formació i
de recerca de feina.

L’Ajuntament ha
abordat la construcció d’una escola bressol i l’arranjament dels
vials del camí de Can Mora i del
Portell, al barri del Coll. La idoneïtat de fer l’escola bressol en
aquest indret, en comptes de la
part baixa del barri, és més que
dubtosa, sobretot pels problemes de mobilitat i accessibilitat
que genera. El camí de Can
Mora (accés principal a l’escola
bressol) tindrà una amplada de
3,5 m, la qual no permet el pas
de dos vehicles en dos sentits.
Vist això, el Districte ha decidit
que, en la segona fase d’obres,
per donar accés als vehicles
obrirà pas a través de la zona
verda del parc Güell seguint la
pista existent. Un cop més, el
govern municipal vol degradar
el parc Güell i, per evitar-ho,
des d’ERC proposem que el
camí de Can Mora sigui d’accés
exclusiu per als veïns, que es facin “apartadors” per fer possible
el pas dels vehicles en dos sentits i que talli qualsevol possibilitat d’accés al parc Güell amb
vehicle.
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Gràcia promociona les caminades
com a esport saludable
El Districte de Gràcia
promou les caminades
com una manera de fer
exercici físic i millorar
la salut de les persones
Pere S.Paredes
er esport és una de les recomanacions més útils per tenir una
vida sana. Avui en dia està plenament reconegut que l’exercici físic
millora l’estat general del cos i la
ment, com també les relacions entre les persones. I caminar és una
de les millors maneres de fer esport. Per això des del Districte de
Gràcia es vol promocionar aquest
tipus d’activitat i ho fa aprofitant
Troba’t B, un programa pensat des
de l’Ajuntament de Barcelona amb
la col·laboració del Departament de

Salut de la Generalitat. Aquest programa engloba diverses activitats
físiques específiques que tenen per
objectiu aconseguir una vida més
saludable.

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

F

Es pot escollir entre tres
tipus de caminades
segons les necessitats
de les persones

7

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/

Una caminada pel Park Güell.
Troba’t B proposa tres activitats per
escollir com fer salut: “Camina a la
ciutat”, dirigit a promoure l’acció de
caminar com l’activitat física saludable per excel·lència i a l’abast de
tothom; “Activa’t als parcs”, que organitza activitats físiques suaus,
com el tai-txi o txi-kung, a les zones verdes de Barcelona, i “Practica
als centres esportius”, que fomenta
la pràctica esportiva a les instal·lacions esportives municipals i als
Centres DiR, en persones derivades
des dels centres d’assistència
primària.

Dins l’activitat “Camina a la ciutat”,
es pot escollir entre tres tipus de
caminades segons les necessitats de
les persones i que transcorren pels
indrets més interessants del districte: els Circuits esportius són itineraris entre 700 i 900 m; Caminant
fem salut són passejades d’una longitud mitjana entre 3 i 6 km, i Barcelona Caminades són recorreguts
que poden arribar als 12 km.

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
Barcelona té sang

Més informació:
www.bcn.cat/trobatb/ca/
trobatb.html

SERVEI PÚBLIC

Ja es poden reciclar les càpsules
de cafè monodosi als Punts Verds
Sonia Doctor
Tots els Punts Verds de Barcelona
ja recullen les càpsules de cafè
monodosi que es consumeixen a
les cases de la ciutat. Fins ara,
aquestes càpsules no es podien
tractar ni abocar com un envàs al
contenidor groc perquè s’hi combinaven dos residus –metall i
matèria orgànica– amb cadenes
de reciclatge diferents.
Gràcies a una maquinària específica que permet separar la càpsula
del marro del cafè, es podrà reciclar, d'una banda, l'alumini i el
plàstic dels envasos; i de l'altra, les
restes de cafè, que serviran per
elaborar compost d'alta qualitat

per a usos agrícoles. Aquest sistema dóna resposta a l’augment
progressiu del consum d’aquest
producte a les llars de la ciutat i
permetrà estalviar un 95% d'energia per a la producció de l'alumini,
un metall reciclable al 100% que
manté íntegres les seves propietats i, per tant, la seva vida útil.
Els barcelonins i barcelonines es
podran adreçar tant als sis punts
de zona, com als 18 de barri i als
vuit Punts Verds mòbils.
Aviat, tots els Punts Verds de la
ciutat també incorporaran la recollida i posterior reciclatge del
plàstic dur, com cadires, taules i
mobiliari de jardí.

Enguany, Barcelona és la capital mundial
dels donants de sang. A banda de conèixer de més a prop el fet de donar sang, al
web Barcelonatesang.com, també podreu
participar en concursos i trobar informació sobre cinema, televisió, literatura,
gastronomia...
www.barcelonatesang.com
Web del Grec

Si no us voleu perdre ni un detall del
Festival Grec, entreu al seu web. Hi trobareu tota la informació sobre els espectacles programats, com també horaris i
venda d'entrades. A més, també disposa
d'un apartat de notícies per conèixer de
primera mà la informació relacionada
amb el festival.
www.bcn.cat/grec
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Aina Cordoncillo, il·lustradora i guanyadora del cartell de la Festa Major de Gràcia 2010

“El ball transmet
perfectament l’ambient
alegre i festiu”
L’Aina Cordoncillo, guanyadora del cartell de la
Festa Major d’enguany, organitzat per la
Fundació Festa Major de Gràcia, de joveneta va
optar per dedicar-se al món de circ, com el seu
germà, però per culpa d’un accident va haver de
substituir el circ per la il·lustració
Josep Maria
Contel
Què significa per a vostè haver
guanyat el concurs del cartell de
la Festa Major?
M’ha fet moltíssima il·lusió, primer
perquè ara visc al barri i segon perquè
les festes de Gràcia són unes de les més
populars de la ciutat.
Com el va idear?
La intenció era reflectir l’ambient festiu, per això em vaig centrar en el ball,
però sense deixar l’ambient màgic de
les festes. Primer vaig fer uns esbossos
de gent ballant, fins a trobar l’essència
dels personatges que volia, i vaig acabar retocant i pintant el cartell definitiu amb l’ordinador.
Què buscava en els personatges?
Volia fer uns personatges alegres i divertits que convidessin la gent a participar de la festa i a ballar amb ells a la
plaça.
Tan important és el ball?
En una sola imatge és molt difícil representar el que és tota una festa. A
Gràcia, s’hi poden veure moltes coses i

jo només em vaig voler centrar en un
element, en aquest cas el ball, i cercar
una imatge que fos entenedora i no un
popurri de coses. Penso que el ball
transmet perfectament l’ambient alegre i festiu que hi ha a les festes majors.
Què és per a vostè la Festa Major
de Gràcia?
Un icona de la ciutat en general i per a
mi personalment és el retrobament
amb els amics després de les vacances
d’estiu, com en la meva època d’estudiant.
Quan va començar a viure l’ambient de la festa?
Devia tenir uns quinze o setze anys,
quan venia a Gràcia amb els amics, perquè abans, de més petita, aquests dies
els passava al poble.
I s’ho passava bé a les festes del
poble?
Molt, un poble és més petit que una
ciutat i et trobes amb tota la gent que
coneixes: nens, joves i grans es troben
tots celebrant la festa a la plaça, cosa
que no passa tan habitualment, perquè
normalment els nens juguen amb els
nens, els joves amb el joves i els grans
es dediquen a altres coses; en canvi, durant la Festa Major, tots es barregen.

Aina Cordoncillo amb el seu cartell de la Festa Major 2010.
Què li va interessar de Gràcia per
venir a viure-hi?
Va ser una mica per casualitat, perquè
vaig venir a viure al pis que té el meu
company al barri. Ara bé, em trobo
molt a gust aquí, a Gràcia.

“Volia fer uns personatges
alegres i divertits que
convidessin la gent a
participar de la festa”
Això la va esperonar a presentarse al concurs?
Feia temps que tenia ganes de presentar-me a aquest concurs, perquè són
unes festes que m’agraden molt. Llavors, un dia, a l’hora d’anar a comprar, em vaig trobar les bases del concurs enganxades en una botiga i va
ser dit i fet.
Haver guanyat aquest concurs,
l’ajudarà en el futur?
Tant de bo! De tota manera, no hi penso gaire, en això. Continuo treballant
d’il·lustradora i dissenyadora perquè
són temps difícils i, a més a més, la

il·lustració també és difícil. De tota
manera, guanyar un concurs com el de
Gràcia fa que molta gent vegi el que
fas i només això de trobar-me tot el
barri ple de cartells, banderoles i samarretes amb el meu dibuix em fa molt
feliç. A més, ara les tecnologies tan
avançades que hi ha també et permeten mostrar la teva feina a través d’un
web com el meu www.coloraina.com.
Per què es va fer il·lustradora?
Primer em vaig voler dedicar al circ i
vaig entrar a l’escola Rogelio Rivel,
però al cap de dos mesos, arran d’una
caiguda, em vaig lesionar l’esquena i
això em va obligar a deixar el circ. Com
que no em podia estar quieta, em vaig
posar a dibuixar i així vaig reprendre
una de les meves aficions de petita.
Un moment difícil, oi?
En aquells moments estava una mica
perduda i no sabia com encarar la
meva vida, però una amiga dels meus
pares em va engrescar perquè estudiés
il·lustració i ara n’estic molt contenta.
Com veu el futur?
M’agradaria molt viure a la muntanya,
rodejada de la natura i de la gent que
m’estimo i, des d’allà, continuar treballant d’il·lustradora i dissenyadora.

