
El Coll aposta per la sostenibilitat
amb la Primavera Verda

ACTES

Promouen la reflexió
sobre el medi ambient
i la sostenibilitat

INICIATIVES

Tallers, xerrades,
exposicions i itineraris
formen el programa

PARTICIPACIÓ

Les activitats estan
pensades perquè tot
el barri hi participi

Pàg. 3

ENTREVISTA Pàg. 8

Justo Domínguez
de la Fuente
Premi Vila de Gràcia 2009

“Quan conduïa el
tramvia,m’agradava
veure la gent asseguda
al carrer comhavia
vist almeu poble”

EQUIPAMENTS Pàg. 6

25è aniversari del
centre cívic La Sedeta
Una oferta variada
i per a tothom

POLIESPORTIU Pàg. 7

Gràcia Gimnàstic
Club
Acull dues importants
proves oficials

SERVEI PÚBLIC Pàg. 7

Nou servei de
recepció de residus
domèstics amb
amiant

ACTIVITATS Pàg. 4

PremisVila deGràcia
Lliurats els guardons
corresponents a l’any 2009
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Han passat gairebé dos anys des que
es va decidir impulsar la reforma de
la Diagonal per convertir aquesta via
emblemàtica, projectada per Ilde-
fons Cerdà al segle XIX, en un gran
passeig, amable per a les persones i
ambmés presència del transport pú-
blic. Després d'un procés participa-
tiu sense precedents, arriba el mo-
ment de decidir. Del 10 al 16 de
maig, prop d'unmilió i mig de barce-
lonins podran participar en la que
serà la primera consulta popular
electrònica que es fa en una gran
ciutat i decidir com volen que sigui
la Diagonal del futur. Bulevard, ram-
bla o deixar-la tal com està?
A la pàgina 5 trobareu informació
sobre com votar i els punts habili-
tats per fer-ho.

On anar a votar per decidir
la nova avinguda Diagonal

Banderoles anunciant la votació de la consulta, a la Diagonal.
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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

És importantmantenir l’escala
neta i endreçada

L’escala és l’espai comú utilitzat per tots
els veïns i veïnes. És important mante-

nir-la neta i endreçada. Quan baixem les es-
combraries, cal anar molt amb compte de no
embrutar l’escala i l’entrada, i dipositar les dei-
xalles als contenidors corresponents. Si s’en-
carreguen de la neteja de l’escala els mateixos
veïns i veïnes, cal que quedin clars els torns i
que tothom els respecti.

TEATRE

Diumenge 16 de maig
La filla del mar
A les 18 h. Centre Moral i Instructiu de Gràcia (c. Ros de
Olano, 9)
Obra d’Àngel Guimerà.

EXPOSICIONS

Del 18 de maig al 9 de juny
Mocadors de seda
Centre cívic La Sedeta (c. Sicília, 321)
Exposició de mocadors de seda d’Àngels Pujades.

A partir del 29 de maig
L’ahir i l’avui del Coll: El parc de la
Creueta
Centre cívic El Coll (c. Aldea, 15-17)
Mostra de dibuixos de nens i nenes d’escoles del barri.

INFANTILS

Diumenge 23 de maig
Al maig contes a raig
A les 12 h. Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20-22)
Activitat dins del cicle Lletra petita, inclosa al progra-
ma ‘Sac de rondalles’.

Dimecres 9 de juny
Fil, filat, contes començat
A les 18 h. Biblioteca Vila de Gràcia (c. Torrent de l’Olla, 104)
Activitat dins del cicle Lletra petita, inclosa al progra-
ma ‘Sac de rondalles’.

Dissabte 12 de juny
La malèfica del Coll
A les 17.30 h. Centre cívic El Coll (c. Aldea, 15-17)
Espectacle presentat i organitzat per la Colla de Diables
del Coll amb motiu de la seva diada anual.

L ’AGENDAW

ACTIVITATS

Dissabte 8 de maig
Itinerari: Passejant pel barri de la Salut
10.30 h. Sortida: Travessera de Gràcia cantonada
Sant Josep de la Muntanya
Inscripció prèvia: taller d’Història de Gràcia
Telèfon: 93 219 61 34 - 647 843 084
Recorregut per diferents carrers del barri de la Salut
Nous itineraris històrics per Gràcia. Preu: 9 ¤

Itinerari: La Diagonal de Gràcia
10.30 h. Sortida: Bruc/Diagonal/Provença (Font del Negret)
Inscripció prèvia: Taller d’Història de Gràcia
Telèfon: 93 219 61 34 - 647 843 084
Una mirada als inicis de la urbanització de la Diagonal
en terrenys que havien format part de la Vila de Gràcia.
Nous itineraris històrics per Gràcia. Preu: 9 ¤

Dies 1, 8 i 15 de juny
Trobades amb la literatura d’Albània
A les 19.30 h. al centre cívic La Sedeta (c. Sicília, 321)
Cicle Bitllet d’anada, organitzat pel centre cívic i la Bi-
blioteca Vila de Gràcia.

MÚSICA

Divendres 21 i 28 de maig
Concerts de primavera
A les 22 h. Centre cívic La Sedeta (c. Sicília, 321)
Organitza la coordinadora de grups de rock La Sedeta.

Divendres 28 de maig
Orquestra de cambra d’acordions
A les 21.30 h. Centre cívic El Coll (c. Aldea, 15-17)
Dins del programa Vespres musical al Coll.

Dissabte 29 de maig
Barcelona Bluegrass Band
A les 12.30 h. Centre cívic La Sedeta (c. Sicília, 321)
Concert de música irlandesa, jazz i blues.



Thais Gutierrez

El barri del Coll es prepa-
ra, per cinquè any conse-

cutiu, per celebrar la Prima-
vera Verda, una iniciativa
promoguda pel centre cívic
que pretén fer reflexionar so-
bre la necessitat de dur a ter-
me canvis a la nostra ciutat i
als nostres barris per tal de
fer-los més sostenibles.
Enguany hi ha diverses ini-
ciatives i propostes molt va-
riades i per a tots els gustos,
concentrades principalment
al mes de maig, amb un de-
nominador comú: el respecte
al medi ambient.
Una de les activitats que te-

nen més èxit són els tallers.
A l’edició d’aquest any, n’hi
haurà per aprendre a foto-
grafiar o a dibuixar la natura,

com també un de dedicat a la
sostenibilitat domèstica, en
què s’ensenya un conjunt de
pautes i consells per poder
aportar el nostre granet de

sorra a favor del medi am-
bient des de cada casa.
També hi haurà un trobada
al voltant de les experiències
d’horticultura urbana perquè
tota la gent interessada a
promoure els horts urbans
pugui informar-se i xerrar

amb altres persones que ja
en cultiven un.
En la mateixa línia, hi haurà
debats i conferències sobre
temes com les llars verdes, el
consum responsable, la mo-
bilitat, el reciclatge tecnolò-
gic o la possibilitat d’allargar
la vida dels objectes més
quotidians, tot des d’una
vessant pràctica perquè la
gent pugui aprendre a millo-
rar el medi ambient en les
seves activitats quotidianes.
Per als més petits també hi
haurà activitats especials,
com ara una matinal dedica-
da a ensenyar-los els avan-

tatges del reciclatge amb di-
versos tallers i jocs per en-
tendre per a què serveix
aquesta operació de recupe-
ració.
Enguany, es fa per primera
vegada un itinerari pel parc
de la Creueta del Coll, un
dels espais verds menys co-
neguts per la gent de Gràcia,
i els organitzadors esperen
que l’activitat tingui una
gran afluència de públic, per-
què els itineraris guiats van
ser una de les activitats que
més èxit van tenir a les ante-
riors edicions de la Primave-
ra Verda.
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Una de les activitats està encaminada a promoure els horts urbans.

Per cinquè any consecutiu, el Coll

celebra la Primavera Verda, un

cicle d’activitats de sensibilització

i educació ambientals perquè tots

els veïns del barri aprenguin la

importància de viure en una

ciutat més sostenible

El barri del Coll organitza una
nova edició de la Primavera Verda

Enguany,
s’introdueix per
primera vegada un
itinerari pel parc
de la Creueta
del Coll

“M I L LOR QUE NOU , 1 0 0% VEL L”A
Aquest és el títol de l’exposició que, des del passat 8 d’abril i fins a final de maig, es pot

veure al centre cívic El Coll. La mostra presenta la feina que fan diversos“reparadors”que

donen vida a objectes quotidians, encara que siguin vells, i els posen com a exemple del

quemoltes famílies haurien de fer per evitar un excés de deixalles i de consum d’energia.

L’exposició pretén fer-nos reflexionar sobre el perquè llencem les coses velles: perquè no

serveixen o perquè són velles?

CIUTADANS OPINEN

Candela Poo
Puerto
Tallerista de cuina

Me ha encantado la
exposición. Son unas
profesiones muy boni-
tas que hacen la ciudad
más sostenible, y se
están perdiendo. La
reutilizacion es básica.

Jordi Miquel
Desbrossador

Està molt bé, em sem-
bla molt bona idea. He
assistit als tallers de
reutilització, al de
plantes, on t’ensenyen
a plantar de manera
que després no s’hagin
de regar artificial-
ment...

Françoise Pagès
Il·lustrador

Considero que és una
bonica iniciativa per
sensibilitzar el barri de
manera divertida i
crear cohesió social.

Marc Casenelles
Dissenyador gràfic

Em sembla molt bé,
l’exposició està molt bé
conceptualment.
T’ensenyen tot el que
s’està perdent, un
empobriment que és
una llàstima.

Carles Salat
Periodista

És una gran iniciativa.
Mobilitza molta gent
amb l’objectiu de la sos-
tenibilitat i sensibilitza
per a aquest fet.

Rosa Carreira
Auxiliar administra-
tiva

Està molt bé, ens acosta
a l’apreciació del treball
del centre cívic. Per als
nens és perfecte i ja ens
hem organitzat entre
diverses AMPA per par-
ticipar en una de les
passejades.

Qu i n a é s l a s e va op i n i ó s ob r e l a P r imave r a Ve r d a d e l b a r r i d e l Co l l ?
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ACT IV I TAT S

JoanÀngel Frigola

Justo Domínguez de la
Fuente, a títol indivi-

dual, i Rauxa Asociación de
Alcoholicos Rehabilitados,
a títol col·lectiu, van ser els
mereixedors dels Premis
d’Honor de 2009 a parer
del jurat format per diver-
ses persones de reconegut
prestigi de la societat gra-
cienca. Els guardons van
ser lliurats en un acte que
va tenir lloc al Centre Ar-
tesà Tradicionàrius i que va
ser presidit pel regidor del
Districte, Guillem Espriu, i
el president del Consell, Ri-
card Martínez.
Justo Domínguez va ser re-
conegut per la seva contri-
bució, al llarg dels anys, a la
dinamització social i cultu-
ral del barri del Camp d’en

Grassot, mentre que Rauxa
va recollir el premi pel seu
paper clau, com a volunta-
ris, en la motivació i recu-
peració de persones en risc
d’exclusió.

Durant la vetllada també
van recollir premis altres
persones i entitats de la so-
cietat civil gracienca. Esteve
Camps va recollir el premi a
la Millor recerca o divulgació
històrica pel treball “Recull
documental de Josep Vidal
Granés, iniciador de la rome-

ria de Sant Medir”. El pro-
grama de ràdio “Terços
amunt” va recollir el premi a
la millor actuació comunica-
tiva; i Sebastià Jovani va re-
collir el premi a la millor ini-
ciativa en defensa de les
llibertats nacionals o la di-
vulgació de la llengua per la
seva obra Emulsió de ferro.
El premi a un establiment o
projecte comercial va ser per
a Casa Anita, una llibreria es-
pecialitzada en literatura in-
fantil i llibres il·lustrats. Per
la seva banda, Lluïsos de
Gràcia va rebre el premi a la
millor acció en defensa de la
sostenibilitat i el medi am-
bient; Youkali Escola de tea-
tre musical va recollir el
guardó a la millor iniciativa
pedagògica esportiva, d’edu-
cació reglada o no reglada, i
l’associació Amics de la Gent
Gran va ser reconeguda amb
el premi a la millor tasca en
defensa dels valors cívics pel
seu suport a una població en
risc d’exclusió.

Els premiats i els membres del jurat amb el regidor i el president del Consell al final de l’acte.

Justo Domínguez
i Rauxa reben
els premis
d’honor individual
i col·lectiu

El Centre ArtesàTradicioàrius va acollir,
el dia 14 d’abril, el lliurament dels Premis
Vila de Gràcia 2009.Nou persones i enti-
tats van recollir els respectius guardons

Lliurats els Premis Vila de Gràcia
corresponents a l’any 2009

Imatge de l’estand de Gallina Blanca a la Fira de
Barcelona dels anys 1950-1960.

La Gallina Blanca (II)
Poc temps després de la desaparició de les cartilles de
racionament, Gallina Blanca va llançar, el 1954, un nou
producte: les pastilles de caldo Avecrem. Unes pastilles
que, amb el temps, anaren diversificant-se.
Però si una cosa diferenciava els productes Gallina Blanca
era també la seva promoció i publicitat en aquella societat
amortida per la dictadura i que començava a moure’s en
el desarrollismo d’aquella època. I això es trobava en els
programes de ràdio i en les planes senceres de diaris, en-
tre les quals destaca la portada de La Vanguardia del dia
28 de novembre. En els anys cinquanta, destaquen pro-
grames com “Jaque a la orquesta”, el programa que cada
dimecres a les 9 del vespre emetien les 32 emissores de la
SER; “La familia contesta”, de 1959, emès per les llavors
40 emissores de la SER, o altres com “Mademoiselle de
Paris”, “Avecrem llama a su puerta”, “Solo contra todos”,
etc. Tot això combinat amb publireportatges, concursos
diversos o la contractació de persones conegudes com la
Mary Santpere que en català deia “Nois, quina sopa!”, So-
fia Loren, etc. A començament dels anys setanta, la im-
portància del paper i de la ràdio va anar canviant i Gallina
Blanca es va obrir pas amb anuncis a la televisió.
Un altre fet important fou la presència de Gallina Blan-
ca a la plaça de l’Univers de la Fira de Barcelona en dife-
rents certàmens, fins al punt que el 1976 va ser una de
les quatre empreses fundadores de l’actual Alimentaria.
Una fira que ha anat guanyant adeptes fins a convertir-
se en una de les més importants del món. I, pel que fa a
Gallina Blanca, després de més de setanta anys del seu
naixement segueix lligada a la ciutat.
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

La botiga atrau els amants de l’“street wear”.

AHackney, hi trobem roba i complements
del que es coneix com a street wear. Van

obrir l’any 1993 al carrer Sant Salvador i ara
tenen dues botigues a la travessera, la del nú-
mero 164, de roba i complements, i la del
167, de calçat, on trobem les sabatilles ano-
menades sneakers. L’street wear s’adapta a les
modes i ara que reviu la dels anys 80 tenen
molta roba d’aquell estil, com els pantalons de
“pitillo” o les caçadores de pell. El texà, que
anys enrere perdia força, ara recobra un gran
protagonisme. Hi trobem complements com

ulleres, rellotges o els fingers, per fer skate
amb els dits, que compten cada dia amb més
aficionats. En Jaume, acompanyat del Jose, la
Laura i la Sandra, porten la botiga. Segons el
Jaume, no hem de creure que l’street wear s’a-
dreci només als joves, perquè és més una
qüestió d’estil que d’edat. Ara ja tenen articles
de la temporada d’estiu.

Hackney
Travessera de Gràcia, 164 i 167
Telèfon: 93 217 84 75

E L TAULE L L

Roba i complements que triomfen

Joan Anton Font



Prop d'un milió i mig de barcelonins podran participar en
la primera consulta popular electrònica que es fa en una
gran ciutat per decidir quina serà la Diagonal del futur. A
diferència d'una jornada electoral política, els ciutadans
podran votar de manera presencial durant sis dies, des de
les 10 h del 10 de maig fins a les 21 hores del 15 de maig,
en qualsevol dels 108 punts habilitats per tota la ciutat,
vuit dels quals al districte de Gràcia.
Si ho prefereixen, també es podrà votar des de qualsevol
ordinador amb connexió a Internet durant les 24 hores a
partir del 10 de maig a les 10 hores fins a la mateixa hora
del diumenge 16, a través del web de la Diagonal.
Els vots emesos seran secrets i aniran a parar a una urna
virtual única, un procediment innovador que agilitarà el
recompte final de vots i alhora en garantirà la privacitat.
Els veïns de Gràcia podran adreçar-se a vuit punts pre-
sencials al seu districte per dipositar el seu vot electrònic.
Aquests punts seran:

Centre d’Informació de la Dona
C. Camèlies, 36-38
Biblioteca Jaume Fuster
Plaça Lesseps, 20-22
Espai Jove Fontana
C. Gran de Gràcia, 190
Seu del Districte
Pla de la Vila de Gràcia, 2
Casal de barri Cardener
C. Cardener, 45
Centre cívic del Coll
C. Aldea, 15
Centre cívic La Sedeta
C. Sicilia, 321
Carpa Jardinets de Gràcia
Jardinets de Salvador Espriu
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ON VOTARf

Activitat a un casal de gent gran.

Un munt d’activitats a la Setmana de la Gent Gran
Daniel Romaní

L’augment de l’esperança
de vida és un dels mo-

tius que expliquen que un alt
percentatge de gent gran pu-
gui fer durant força anys un
munt d’activitats. Són moltes
les persones que un cop jubila-
des tenen ocasió de dedicar-se
a les seves aficions. La Setma-
na de la Gent Gran de Gràcia,
que enguany arriba a la 21a
edició, posa de manifest la vi-
talitat de la gent gran.

Les principals propostes de la
Setmana són: una audició i
ballada de sardanes a càrrec
de la Cobla Popular (3 de
maig, 17.30 h, plaça de la Vila
de Gràcia); una mostra d’acti-
vitats esportives al Park Güell
(4 de maig, 10 h); la xerrada
“La gent gran practica sexe?”
(4 de maig, 18 h, Biblioteca
Jaume Fuster); una passejada
per Collserola (5 de maig al
matí); una cantada d’havane-
res (5 de maig, 17 h, centre

cívic La Sedeta); un matí amb
Ràdio Gràcia (6 de maig, seu
del Districte); ball amb con-
curs amb l’Orquestra Kràter
(6 de maig, 18 h, Centre Ar-
tesà Tradicionàrius); una tro-
bada de puntaires (7 de maig,
10 h, seu del Districte), i un
concurs de pintura. La Set-
mana de la Gent Gran de Grà-
cia és organitzada pel Consell
de la Gent Gran del Districte i
compta amb la col·laboració
de diverses entitats.

Redacció

Després de gairebé dos
anys d'un procés partici-

patiu sense precedents a la
ciutat per transformar el
tram central de l’avinguda
Diagonal –per a la qual els
barcelonins han aportat les
seves idees–, i un cop s'han
posat sobre la taula les dues
propostes de reforma, ha
arribat l'hora de decidir.
Del 10 al 16 de maig, tots els
ciutadans empadronats a la
ciutat i més grans de 16 anys
podran votar una de les dues
alternatives presentades per
l'Ajuntament que convertiran
la Diagonal en un gran pas-
seig , o bé decantar-se per
l'opció C, que descarta les
dues anteriors.
En concret, l'opció A aposta
per un bulevard amb una
calçada central, on circularà
el transport públic i el vehicle
privat, però amb més espai
per als vianants als laterals
de la via. L'opció B, en canvi,
s'inclina per una rambla cen-
tral envoltada d'arbres a cada
costat, amb dues calçades la-
terals on passarà el transport
públic i dos carrils més.
A més de convertir la via en
una avinguda amable per a
les persones, amb més oferta

de transport públic i més es-
pai per passejar i anar en bici-
cleta, la reforma de la Diago-
nal representarà una millora
de la qualitat de vida dels ar-
bres i un increment del seu
nombre.

De manera presencial
o per Internet
En total, 1.415.065 persones,
entre les quals més de
250.000 ciutadans estrangers,
podran participar en la que
serà la primera consulta popu-
lar electrònica que es fa en una
gran ciutat, i ho podran fer a
través de diferents canals: des
de casa a través del web
http://www.bcn.cat/diagonal
o de manera presencial en els

108 punts distribuïts per tots
els barris de la ciutat. Aquests
108 punts estaran oberts des
de les 10 hores del dilluns
fins a les 21 hores del dissab-
te. Un cop identificat el parti-
cipant dins del cens electoral
únic, se li lliurarà una targeta
amb la qual podrà votar en el
punt de vot, per mitjà d'una
pantalla tàctil. Aquests punts
estaran adaptats per a les
persones amb discapacitat vi-
sual o de mobilitat.
Si ho prefereixen, els barcelo-
nins podran votar des de
qualsevol ordinador amb
connexió a Internet les 24
hores del dia fins al diumen-
ge 16 de maig a les 10 hores.
Els usuaris es podran identi-
ficar mitjançant un certificat
digital, a través del portal
d'algunes banques electròni-
ques i universitats o mit-
jançant el telèfon mòbil, on
rebran una clau de vot d'un
sol ús.

Els barcelonins
podran decantar-se
entre un gran
bulevard, una
rambla central o
cap de les anteriors
propostes

Les dues opcions de canvi proposen més espai per als vianants.

Serà la primera
consulta ciutadana
electrònica que es fa
en una gran ciutat

És elmoment d’escollir el
futur de l’avinguda Diagonal
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BelénGinart

El 25 de maig del 1985 s’inaugurava
el centre cívic La Sedeta. L’acte te-

nia un alt valor simbòlic. L’antiga fàbri-
ca tèxtil que li dóna nom, i que sembla-
va condemnada a l’enderrocament per
donar pas a la construcció d’habitatges
privats, es convertia, gràcies a la lluita

de la societat civil, en un teixit d’infraes-
tructures d’ús públic conformat per una
escola, un institut i, finalment, el centre
cívic. L’esperit de participació, vincula-
ció al territori i projecció a la ciutat i al
món des del barri són tres constants en
la trajectòria d’un equipament molt
dinàmic, dirigit per Esperanza Álvarez i

obert a tot tipus de complicitats amb
els veïns i amb les entitats presents al
barri del Camp d’en Grassot, on està si-
tuada. Aquesta orientació és molt pre-
sent també en el programa d’activitats
elaborat per commemorar el quart de
segle de vida. La celebració s’obrirà el
diumenge 9 de maig amb la tercera edi-
ció del mercat de la puça (una invitació
a l’intercanvi d’objectes usats, amanida
amb tallers de reciclatge i circ i un con-
curs gastronòmic) i s’estendrà fins al dia
1 de juliol, amb una programació pen-
sada per satisfer els interessos diversos
dels usuaris de totes les edats que l’om-
plen de vida al llarg de l’any. Un cicle de
tertúlies sobre les transformacions so-
cials en l’últim quart de segle i l’evolució
del paper dels centres cívics (els dime-
cres 12, 19 i 26 de maig, a les 19.30 h),
itineraris històrics per La Sedeta, un
campionat de dòmino i botifarra (30 de
juny) i una extensa oferta musical, a
banda de la festa d’aniversari pròpia-
ment dita (el diumenge 30 de maig, a
partir de les 10.30 h) són algunes de les
propostes del programa.

Més informació:
93 207 37 03 / 93 459 12 28
www.lagandula.org/cclasedeta

EQU IPAMENT S

Activitat al centre cívic La Sedeta amb motiu dels Jocs Florals.

Arquitectura
industrial
L’arquitectura industrial va ser
un bastió de la modernitat arqui-
tectònica a Barcelona durant els
anys cinquanta. Les fàbriques de
SEAT, Lámparas Z, Hispano Oli-
vetti, o les seus d’empreses com
l’Editorial Gustavo Gili o els La-
boratoris Uriach, són algunes de
les icones de l’estètica arquitectò-
nica moderna de la postguerra
que recull aquest llibre.

La modernitat a la Barcelona
dels cinquanta.
Arquitectura industrial
Autora: Isabel Segura
Edita: Ajuntament de Barcelona
PVP: 30 euros

LLIBRES

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

GRUPS MUNICIPALS

El mes d’abril ja
farà un any de la
inauguració de la
remodelada plaça
Lesseps, la qual

ha tornat el protagonisme a les
persones i ha guanyat més de
6.000m² per a ús ciutadà.
Aquesta reforma ha permès
que en un any s’hagi reduït la
utilització del vehicle privat en
prop d’un 13%, cosa que vol dir
que hi circulen 17.000 cotxes
diaris menys. Així, doncs, la
plaça s’ha convertit en un espai
més connectat, més accessible i
més amable, de manera que ha
esdevingut un nou punt de cen-
tralitat a Gràcia. No en va el
Districte continua treballant
colze a colze amb els veïns i
veïnes, comerciants i entitats.
Fruit d’aquest diàleg constant,
hem decidit empendre un con-
junt d’actuacions de les quals
destaquen: la instal·lació d’una
barana per evitar caigudes en
un esglaó situat a l’entrada de
l’estació del metro; impulsar
una campanya de sensibilitza-
ció perquè els gossos estiguin
lligats mentre s’estiguin a la
gespa, i dinamitzar l’amfiteatre
amb una programació estable.

Els vianants,
protagonistes de la
nova plaça Lesseps
PSC. Guillem Espriu

El Governmuni-
cipal ha començat
una campanya
mediàtica per
fer-se autobom-

bo amb l’excusa de la consulta
sobre la Diagonal. És cert que,
després de 30 anys de Govern
socialista, la Diagonal ha anat
patint modificacions en im-
plantar-se-li diferents ele-
ments, com el carril bici, que
no han fet més que perjudicar
els vianants. Segurament cal
canviar alguns dels arbres ma-
lalts, fer una bona segregació
del carril bici i trobar una solu-
ció perquè el tramvia connecti
el Besòs amb el Llobregat.
Però, cal plantejar una gran re-
forma que implicarà unes
obres que duraran molts anys?
Cal destinar tants recursos a
aquesta via quan en aquests
moments la ciutadania pateix
una greu crisi econòmica? És
evident quina és la posició del
Govern d’Hereu. És evident
que les seves prioritats no són
resoldre els problemes de la
gent. És evident que cal un
canvi a Barcelona.
fvilav@bcn.cat

És una prioritat
reformar la Diagonal?

CiU. Francina Vila

L’alcalde Hereu,
conjuntament
amb CiU i ERC,
ha convocat la
consulta per re-

formar la Diagonal que es vo-
tarà el mes demaig. Només
aquest procés ens costaràmés
de 2milions d’euros, un dispen-
di econòmic en època de crisi
que no es pot consentir. El grup
Popular volem transformar la
Diagonal però no estem d’acord
com s’ha plantejat, ni amb el
projectes presentats. Per això
hem estat l’únic grup que ens
oposem aquesta consulta. He-
reu ens planteja dues opcions
de reforma que són les dues ca-
res d´unamateixamoneda, in-
cloent-hi el tramvia i expulsant-
ne cotxes i motos. Els dos
projectes de la consulta col·lap-
saran els carrers del nostre dis-
tricte. Gràcia tiene muchos
problemas a resolver en segu-
ridad, en atención a las perso-
nas y en lucha contra la crisis.
Hay Barcelona más allá de la
consulta de la Diagonal y los
Juegos Olímpicos de Invierno,
la ciudad no acaba en estos
dos proyectos que obsesionan
al alcalde Hereu.

Barcelonamés enllà
de la Diagonal

PPC. Àngels Esteller

Des d’ICV-EUiA
treballem perquè
Barcelona avanci
cap a unmodel
de mobilitat sos-

tenible, que deixi enrere l’ús
irracional del cotxe a la ciutat i
doni prioritat als desplaça-
ments a peu, amb bicicleta i
amb transport públic. Una ciu-
tat col·lapsada pel trànsit no és
amable per a la gent que hi viu.
Hem de capgirar la lògica d’un
espai públic, on la presència del
vehicle privat encara pesa mas-
sa. Hem de recuperar el carrer
per a les persones. Amb aquest
objectiu, el Governmunicipal
ha desplegat en aquest mandat
un conjunt d’accions que tenen
sentit en la seva acció combina-
da: l’increment d’oferta de
transport públic, l’exitosa im-
plantació del Bicing, l’Àrea
Verda d’aparcament, l’eixampla-
ment de voreres, o la progressi-
va extensió de les zones 30 a
tots els districtes de la ciutat,
unamesura que suposa pacifi-
car el trànsit en unamalla de
carrers no principals i que es
tradueix directament en una
millor convivència i qualitat de
vida per als veïns i veïnes.

Menys cotxes,
millor convivència

ICV-EUiA. Ricard Gomà

Barcelona fa una
aposta estratègi-
ca a llarg termini
per consolidar i
gaudir d’un gran

parc urbà. Gran en extensió i
gran en qualitat. D’aquí ve
que els primers beneficiats de
la consolidació dels Tres Tu-
rons han de ser els barris limí-
trofs; els seus veïns i veïnes
han de poder gaudir dels avan-
tatges de tenir un parc urbà
d’aquestes dimensions prop
de casa. La consolidació defi-
nitiva del parc és a llarg termi-
ni, però no partim del no-res,
perquè avui ja tenim una part
important del parc dels Tres
Turons consolidada. Calen,
doncs, accions efectives per vi-
sualitzar el parc en el seu con-
junt i que aquest sigui creïble:
manteniment, neteja, arranja-
ment dels perímetres, senya-
lització. Si fem que el parc tin-
gui ara mateix qualitat, sigui
amable, segur, sense barreres,
i que els barris de l’entorn se’l
facin seu, haurem fet un gran
pas endavant. Mentrestant,
els projectes urbanístics ja
arribaran.

Tres Turons fan
una serra

ERC. Ricard Martínez

El centre cívic La Sedeta
celebra el 25è aniversari
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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 Barcelona Bressol

Punt d'entrada a cada una de les 73 escoles
bressol municipals. El web també inclou
tota la informació d'interès per als pares i
familiars d'infants de 0 a 3 anys.
w110.bcn.cat/portal/site/Portal-
Bressol

Web Idea Diagonal

Del 10 al 16 de maig té lloc la consulta
sobre la reforma de la Diagonal. Hi
podran votar, de manera presencial o a
través d'Internet, les persones més grans
de 16 anys empadronades a Barcelona.
Durant aquest procés participatiu, els ciu-
tadans podran escollir entre una opció A,
una B o cap de les dues. A Internet es
podrà votar en el web d'Idea Diagonal.
www.bcn.cat/diagonal

wPOL I E SPORT IU

Pere S.Paredes

El pavelló del Gràcia Gimnàstic
Club va ser la seu, durant els

dies 17 i 24 d’abril, per primera ve-
gada en la seva història, de dues
importants competicions oficials
de gimnàstica artística femenina.
El dia 17, es va celebrar la segona
fase de la Copa Catalana correspo-
nent als nivells Promogym 3, 4 i 5 i
Via Olímpica, mentre que el dia 24
va ser el torn del Campionat de Cata-
lunya de Clubs. Totes dues competi-
cions estaven organitzades per la Fe-
deració Catalana de Gimnàstica, amb
la col·laboració del club gracienc.
Així, durant aquests dos caps de set-
mana consecutius, gimnastes de
clubs de tot Catalunya es van donar
cita a Gràcia per disputar la segona
de les tres fases de què consta la Copa
Catalana i el campionat de clubs. La
primera fase de la Copa Catalana es
va celebrar el mes de febrer a Vic, i la
segona fase corresponent als nivells

competitius restants (Base, Pro-
mogym 1 i 2, i Edat Escolar) van te-
nir lloc a Terrassa el març.

Per a Maria José Guirao, responsable
tècnica del Gràcia Gimnàstic Club, “la
nostra col·laboració amb la Federació
Catalana és total ”. Tot i que es tracta
del primer cop que el pavelló del car-
rerMolist acull una competició oficial
de gimnàstica, als anys 2007 i 2008

la instal·lació ja va ser l’escenari de
trofeus de nivell, com el trofeu Inter-
nacional Vila de Gràcia, una competi-
ció amistosa que enguany es torna a
celebrar el dia 12 de juny.
Aquesta competició reuneix clubs
de Catalunya, de la resta d’Espanya
i de diferents països europeus, en el
nivell Via Olímpica, un dels més
alts de la gimnàstica.

Més informació:
Gràcia Gimnàstic Club
C. Molist, s/n
ggc@ya.com
Tel.: 652 398 599 (de 18 a 21 h)

El club gracienc
col·labora amb la
Federació Catalana de
Gimnàstica per
organitzar aquestes
dues cites esportives

El Trofeu Internacional
Vila de Gràcia es tornarà
a celebrar el 12 de juny

Una gimnasta durant una de les proves celebrades el dia 17 d’abril.

El Gràcia Gimnàstic Club acull dues
importants competicions oficials

Redacció
L’Ajuntament ha posat en marxa
un nou servei de recepció de resi-
dus domèstics que continguin
amiant al Punt Verd de Zona de la
Vall d’Hebron (av. de l’Estatut de
Catalunya/Camí de Can Travi). S’hi
poden deixar objectes fets amb
amiant o els seus derivats (fibro-
ciment), com ara plaques d’uralita
llises o ondulades, canonades,
dipòsits d’aigua, jardineres o reixes
de ventilació, entre d’altres.
Aquests residus es traslladen poste-
riorment a un abocador autoritzat.
Les fibres d’amiant van ser un
material molt utilitzat al sector de
la construcció per fabricar bai-

xants, canonades o elements d’aï-
llament tèrmic. És un material pe-
rillós per a la salut quan es talla o
trenca, ja que les fibres es despre-
nen i poden entrar a l’organisme a
través de la respiració. Una ordre
ministerial del 7 de desembre del
2002 va prohibir-ne la producció,
l’ús i la comercialització.
A causa de la seva perillositat, l’a-
miant requereix una manipulació
molt delicada. Els ciutadans que
vulguin portar aquest tipus de re-
sidus al Punt Verd s’han d’infor-
mar prèviament al telèfon 010
(0,39 euros + IVA d’establiment
de trucada més 0,05 euros + IVA
per minut tarifat per segon), al
012 (Generalitat) o al mateix Punt
Verd de Zona de la Vall d’Hebron
(T. 93 428 04 96). Es recomana
no trencar el material i utilitzar
guants i mascareta d’un sol ús.

Nou servei de recepció de
residus domèstics amb amiant

S ERVE I PÚBL IC
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ENTR EV I S TA

Quins records té de la seva infan-
tesa a Navamorcuende (Toledo),
el seu poble natal?
Els meus pares eren ramaders. Jo, des
dels sis anys, ja els ajudava. Eren anys
difícils, de postguerra, i era habitual
que els fills ajudessin la família amb el
bestiar i les feines del camp. Quan sor-
tia de l’escola –aleshores no es feien
gaires hores de classe–, duia les ovelles
i les cabres al camp perquè mengessin,
i al vespre les tornava al corral.
Quan va venir a Barcelona?
El 1962, l’any de la gran nevada. Vaig
venir a buscar el meu germà petit, per-
què se n’havia anat de casa i els pares
volien que tornés.
I va aconseguir que tornés?
No, ell ja estava aquí ben instal·lat i jo
també m’hi vaig trobar molt bé. Vaig
descobrir una ciutat oberta, amable,
senzilla, una ciutat amb un caliu molt
especial. I vaig escriure als meus pares
dient-los que jo també m’hi quedava.
No em va resultar difícil trobar feina.

Aleshores hi havia feina per a tothom a
Barcelona. El diari La Vanguardia era la
millor oficina de col·locació: publicava
un munt d’ofertes laborals reals. Un
anunci en aquest diari em va obrir les
portes per trobar la meva primera feina
seriosa com a conductor de tramvia.
Quins records conserva com a
conductor de tramvia?
Jo conduïa el tramvia que anava del Pla
de Palau a la plaça Rovira, el 39. Quan
circulava per Gràcia, a l’època de la ca-
lor, m’agradava veure la gent asseguda
al carrer, prenent la fresca, com jo ho
havia vist fer de petit al meu poble.
Després va passar a conduir al-
tres mitjans de transport públics.
Sí, vaig ser conductor d’autobús i tro-
leibús. Aquells eren anys de molta ten-
sió social i la dictadura anava en de-
cadència; calia preparar-se per allò que
pogués passar. Aquella situació em va
portar cap al compromís social. Vaig
prendre la decisió d’incorporar-me a la
vida política i sindical i ho vaig fer de
manera simultània ingressant a la Fe-
deració Catalana del PSOE i a la UGT.
En totes dues organitzacions va
tenir càrrecs de responsabilitat.
Sí, a la UGT vaig ser secretari general

de la Secció Sindical de Tramvies de
Barcelona, secretari general de la Fede-
ració de Transports i Telecomunica-
cions i secretari general de la UGT de
Catalunya. Aquest últim càrrec el vaig
tenir durant tota la dècada dels 80.
També va ser diputat al Parla-
ment de Catalunya, oi?
Sí, de l’any 1984 al 1989.

El passat mes d’abril vostè va re-
bre el Premi Vila de Gràcia 2009
per la seva contribució a la dina-
mització social i cultural del barri
del Camp d’en Grassot.
Va ser una sorpresa. Ja fa uns quants
anys que estic involucrat en unes
quantes iniciatives d’aquest barri, so-
bretot en la defensa i millora de l’esco-
la pública al districte. Juntament amb
altres companys i companyes, vam
aconseguir importants objectius, com
per exemple la construcció d’un nou

institut per al barri (l’IES Secretari Co-
loma), la construcció d’una escola
(Fructuós Gelabert) i evitar el tanca-
ment de l’IES La Sedeta, a més de la
millora de les instal·lacions de molts
centres educatius que ja existien. Des
de les AMPA vam organitzar manifes-
tacions, actes informatius… per defen-
sar tots aquests centres que he esmen-
tat. Ara em satisfà veure que tots els
centres que vam defensar –que la Ge-
neralitat havia exclòs del mapa escolar
del Districte l’any 2000 perquè els tèc-
nics del Departament d’Ensenyament
deien que no hi havia prou demanda–
no només funcionen, sinó que estan
completament plens.
Quins indrets aprecia especial-
ment de Gràcia?
La meva vida transcorre sobretot al
barri del Camp d’en Grassot, però m’a-
grada molt passejar pel centre de la
vila i constatar la diversitat cultural i
comercial que hi ha.
Què hi troba a faltar, a Gràcia?
Tot i que als darrers anys s’han fet
força coses, trobo que hi ha pocs es-
pais verds i que hi falten instal·lacions
per a la joventut i per a les entitats del
districte.

Justo Domínguez de la Fuente , Premi d’Honor Individual Vila de Gràcia 2009

Justo Domínguez, a la Sedeta, amb el Premi Vila de Gràcia a les mans.

Justo Domínguez ha estat guardonat amb el

Premi Vila de Gràcia 2009.Ha estat secretari

general de la UGT de Catalunya i diputat al

Parlament de Catalunya

“Em satisfà veure que les
escoles que vamdefensar
funcionen i estan plenes”

“Quan conduïa el tramvia,
m’agradava veure la gent
asseguda al carrer com
havia vist almeu poble”

Daniel
Romaní


