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L’escola Rius i Taulet
torna a la plaça Lesseps
REFORMES

INSTAL·LACIONS

FUTUR

Han millorat la
funcionalitat i la
seguretat del centre

La cuina, el menjador
i altres espais s’han
fet nous

L’interès pel nou
centre s’ha notat
en la preinscripció

Pedro Zarraluki
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Escriptor i empresari

“Si perdés la intuïció,
estaria mort com a
escriptor”
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Les obres del
casino La Violeta
començaran
el mes de juliol
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Fundació Festa Major
i Castellers
Compartiran seu al
carrer Alzina

SERVEI PÚBLIC
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Matriculació per a
les escoles bressol i
els cicles formatius
POLIESPORTIU

Els il·lustradors també són
protagonistes per Sant Jordi

Pàg. 7

Jocs Cooperatius
Reuniran més de
500 alumnes a Gràcia

Imatge de la trobada celebrada l’any passat.

Els il·lustradors de llibres tornen a
trobar-se el dia de Sant Jordi al
pla de Nicolás Salmerón. Els qui
visitin aquest espai el 23 d’abril, al
matí i a la tarda, hi trobaran nombrosos llibres amb il·lustracions
per a infants i per a adults, podran
conversar amb alguns il·lustradors, veure com dibuixen i adquirir alguns dels seus llibres amb la
seva signatura. El mateix 23 d’abril a la tarda tindrà lloc una altra
iniciativa que s’ha consolidat dins
la programació d’activitats de Sant
Jordi a Gràcia: a la plaça Vila de
Gràcia, i a l’espai que hi ha davant
de la Biblioteca Jaume Fuster,
tindrà lloc el mercat d’intercanvi
de llibres, en el qual participen
nombroses escoles.
Pàg. 5
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ATENCIÓ AL CIUTADÀ
Oficina d’atenció al ciutadà (OAC)
Pl. Vila de Gràcia, 2.
Telèfon d’informació 010
(0,45 ? IVA inclòs d’establiment de trucada, més
0,06 cèntims IVA inclòs per minut tarifat per segon)
Telèfon del Civisme
900 226 226
Síndica de Greuges de Barcelona 93 413 29 00
Ronda Sant Pau, 43-45, 3r.

CENTRES CÍVICS I CULTURALS
Centre cívic El Coll
Aldea, 15-17.
Centre cívic La Sedeta
Sicília, 321.
Casal de barri Cardener
Cardener, 45.
Centre artesà Tradicionàrius
Travessia Sant Antoni, 6-8.
Espai Jove La Fontana
Gran de Gràcia, 190-192

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

93 217 95 27

Dissabte 24 d’abril

Música d’acordió des de Bulgària
A les 19.30 h al centre cívic El Coll (c. Aldea, 15).
Espectacle musical a càrrec d’Àngel Chakarov.

Dijous 6 de maig

Homenatge a Fernando Krahn
A les 19 h a la Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20-22)
Dibuixant d’humor de La Vanguardia. Activitat programada dins del cicle “Tardes de tertúlia al voltant del llibre i la lectura”.

INFANTILS
Dijous 22 d’abril

El somni de Galileu
A les 18 h a la Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20-22)
Activitat dins del cicle “Lletra petita”, del programa
“Petit format”.

ACT IVI TATS
Dimecres 28 d’abril

93 291 43 25

Dimarts 20 d’abril

Samba de contes

93 284 27 21

Ein freund von mir

A les 18 h a la Biblioteca Vila de Gràcia (c. Torrent de
l’Olla, 104)
Activitat dins del cicle “Lletra petita”, del programa
“Sac de rondalles”.

93 458 99 08

A les 20.30 i a les 22.30 h al Verdi Park, sala B (c. Torrijos,
49)
De Sebastian Schipper, Alemanya 2006. Projecció dins
de la programació de Cine Ambigú.

Dimarts 4 de maig

93 217 94 11
93 285 04 74

Dijous 22 d’abril

Els cascos de l’inspector Sito

93 212 60 62

L’elegància del número zero
A les 19 h a la Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20-22)
Presentació del llibre de Lluís Muntada.

A les 18 h a la Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20-22)
Activitat dins del cicle “Lletra petita”, del programa
“Enreda’t amb l’acció”.

Divendres 23 d’abril

Dimecres 12 de maig

Sant Jordi Sostenible

Meitat tu, meitat jo

A les 17 h a la Biblioteca Vila de Gràcia (c. Torrent de
l’Olla, 104)
Mercat d’intercanvi de llibres a la plaça de la Vila de
Gràcia.

A les 18 h a la Biblioteca Vila de Gràcia (c. Torrent de
l’Olla, 104)
Activitat dins del cicle “Lletra petita”, del programa
“Petit format”.

93 284 01 26
93 219 10 40

93 284 75 73
93 291 43 30

93 285 03 57

93 291 65 55
93 237 47 43

93 285 03 57
93 217 87 23
93 415 50 98
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CAP Pare Claret
93 208 25 70
Sant Antoni Maria Claret, 19-23.
CAP Larrard
902 011 040
Travessera de Dalt, 79.
CAP Vallcarca
(Parc sanitari Pere Virgili)
93 259 44 22
Av.Vallcarca, 169-205. (Edifici Pedraforca)
Servei d’urgències de
l’Hospital de l’Esperança (24 h)
93 367 41 00
Av. Santuari de Sant Josep
de la Muntanya, 12.
Centre de salut mental d’adults 93 218 93 02
Mare de Déu del Coll, 41.

www.farmaciesdeguardia.com

A les 22.30 h al centre cívic El Coll (c. Aldea, 15).
Concert de mestissatge: ska, reggae, punk i hip-hop,
organitzat pel casal de joves del Coll, per celebrar la
diada de Sant Jordi.

93 256 28 88

SALUT

FARMÀCIES

La Limoncello

A les 19.30 h al centre cívic El Coll (c. Aldea, 15)
Concert a càrrec de les corals de Variety Gospel i Mare
de Déu del Coll.

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

A les 19.30 h al centre cívic El Coll (c. Aldea, 15)
Trobada de grups, entitats i serveis que promouen i
practiquen l’horticultura urbana al barri.

Experiències d’horticultura urbana

Concert especial Sant Jordi

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

Divendres 23 d’abril

93 284 77 90

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

Divendres 29 d’abril

93 368 45 64

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

MÚSIC A

Diumenge 25 d’abril

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.

L ’A G E N D A

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

Procura que les teves
activitats quotidianes no
molestin els veïns i veïnes
En cada comunitat, hi viuen
moltes persones amb activitats
quotidianes i horaris diferents.
S’ha d’anar amb compte perquè
les nostres activitats no ocasionin molèsties als altres veïns.
Per respectar i garantir els interessos privats i comuns de tota
la comunitat, el diàleg és el mi-

GRÀCIA
B A R C E L O N A

llor camí per trobar solucions a
les activitats que puguin molestar els nostres veïns i veïnes. És
important que abans d’iniciar
una activitat extraordinària,
com festes, mudances, obres...,
informem els veïns per mitigar
les incomoditats i millorar la
convivència.

www.bcn.cat/publicacions
bcnrevistes@bcn.cat
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L’escola Rius i Taulet reobre
amb les instal·lacions renovades
L’escola recupera la normalitat
després d’un curs i mig
sense activitat docent a causa
de les obres de millora. Alumnes
i professors han pogut tornar
ja al centre i gaudir dels nous
espais

Els alumnes han tornat a ocupar les aules de l’edifici de la plaça Lesseps.

Belén Ginart
a normalitat ha tornat finalment a l’escola Rius i
Taulet. Després d’un curs i
mig sense activitat docent a

L

A

causa de les obres de millora
de les instal·lacions i d’ampliació d’espais, al final de febrer el centre situat a la plaça
Lesseps es va tornar a omplir

de vitalitat gràcies a la tornada dels alumnes i professors.
Durant el temps en què l’edifici ha estat inhabilitat, les
classes s’han impartit a l’es-

E L T O R N D E L PAT R O N AT D O M È N E C H

Un cop acabades les obres a l’escola Rius i Taulet, ara serà l’escola Patronat Domènech
la que iniciï la seva rehabilitació total. Els treballs començaran el mes de juny vinent i
és previst que s’acabin l’agost de 2011. Durant aquest temps, l’activitat de l’escola es
traslladarà també a l’escola Pirineus (c. Josep Serrano, 59). Aquesta escola serà, doncs,
el lloc on es faran les classes mentre es condicionen les instal·lacions del Patronat
Domènech.

cola Pirineus. Però tot i les
possibles molèsties derivades del canvi d’ubicació, el
director del centre, Albert
Colàs, remarca la col·laboració obtinguda tant per part
de les famílies com de l’equip
de professors. Gairebé no
s’ha hagut de perdre classes i
s’ha intentat que la situació
de provisionalitat no afectés
el desenvolupament del programa educatiu.
Colàs assenyala que, en
qualsevol cas, l’esforç ha valgut la pena. Les instal·lacions de l’escola, amb més de
mig any d’història, s’han renovat completament i s’han
guanyat nous espais per fer
més còmode el dia a dia dels
usuaris. A final de curs s’organitzarà una festa per celebrar la tornada a la seu habitual i cloure els actes del 50è
aniversari. La renovació de
les instal·lacions elèctriques
i de gas, el reforç de les estructures, la redistribució

dels espais i creació de noves
tutories, el canvi de paviment, la insonorització de
les aules amb la instal·lació
de suro als sostres i noves finestres dotades amb doble

S’hi han reforçat
les estructures
i s’ha creat una
nova cuina i un
menjador
vidre i col·locació de finestres, una nova cuina i un
nou menjador són les principals intervencions portades
a terme al llarg d’aquest curs
i mig. Si bé el procés de rehabilitació integral ha estat
acompanyat d’un descens en
el nombre d’alumnes, la finalització de les obres i la
curiositat que desperta l’edifici renovat s’han traduït en
un elevat índex de preinscripcions.

Q u i n a é s l a s e v a o p i n i ó s o b r e l a r e f o r m a d e l ’ e s c o l a R i u s i Ta u l e t ?

Rania Samur
A l’atur
Está bien, aunque
todavía no lo hemos
visto todo. Por ejemplo,
me gusta mucho que el
patio esté más cerrado.
Así es mucho más
seguro.

Jesús Castells
Supervisor de seguretat
Por lo que he visto, creo
que están acabadas y
hacían mucha falta,
aunque aún queda retocar algún detalle.

Marisa Brouwer
Sociòloga

Juan Gato
Prejubilat

Lorena García
Sense feina

Sandra Carlo
Venedora

Me parece bastante
bien. Lo han dejado
muy bonito, pero han
tardado demasiado
tiempo y aún falta
algún detalle.

Me parece muy bien,
sensacional. Los niños
están muy contentos de
la manera como ha
quedado todo.

Me parece muy bien.
La han dejado bastante
bonita y con mucho
colorido, según dicen
los niños.

Muy bien, está más
nueva, mejor proporcionada, todos los niños
están muy contentos. Se
ve que ha quedado muy
bien el gimnasio.

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

La Gallina Blanca (I)
En mig de la Guerra Civil Espanyola, el mes de maig de
1937, es creava a Barcelona la Gallina de Oro, una empresa que pocs mesos després canviava el nom pel de Gallina
Blanca, tot un repte en aquells moments difícils que vivia
Barcelona, on la gent, a banda d’aguantar la guerra, començava a patir el racionament d’aliments.
En aquest context, l’empresa, des del passeig de Gràcia, posava a l’abast dels afamats ciutadans els “cubitos de caldo
Gallina Blanca”, uns petits daus de brou concentrat que, al
preu de 25 cèntims, esdevenien una autentica revolució a
l’hora de cuinar, perquè amb poc temps i d’una manera fàcil es podia fer una sopa o preparar una tassa de brou.
Vista la importància d’aquest producte, i segurament
pels moments que es vivien, canviaren el mot “Oro” per
“Blanca”, segurament perquè era menys ostentós i probablement marcat per una estratègia publicitària que ha
continuat fins al dia d’avui i de la qual podem donar alguns exemples del seu inici.
A banda de publicitar el nou nom, va començar a patrocinar espais a la ràdio. El diumenge 5 de desembre de
1937, a un quart de tres de la tarda, organitzava el primer concert Caldo Gallina Blanca, amb el tenor Emili
Vendrell, simultàniament per Ràdio Barcelona i Ràdio
Associació de Catalunya, i el diumenge 19, anunciava
un concert sobre la Masia catalana amb un text literari
de Josep Maria Folch i Torres.
Aquests daus de brou foren importants durant la guerra i
la llarga postguerra, ja que gràcies a ells s’alimentaren moltes famílies, i avui dia continuen sent igual de vigents,
això sí, adaptats a les necessitats de les noves generacions.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 368 45 66

Imatge d’un tramvia, a partir de 1954, anunciant un
nou producte de Gallina Blanca, el brou “AVECREM”.

PLE DEL DISTRICTE

Les obres del casino La Violeta
començaran el mes de juliol
El Ple va aprovar
per unanimitat
demanar
explicacions a les
companyies de
subministrament
elèctric al districte
Belén Ginart
ls serveis socials, entesos com un “dret universal”, són una prioritat
del Districte i així ho va posar en relleu el regidor,
Guillem Espriu, en l’informe de l’activitat portada a
terme al llarg dels dos mesos anteriors a la celebració
del Ple del passat dia 2 de
març. La posada en marxa
del servei d’àpats en companyia i la intensificació
del treball socioeducatiu al
carrer són dues de les novetats impulsades no fa
gaire. Totes dues s’emmarquen en el pla d’acció social, que va acompanyat
d’un increment pressupostari d’un 34,5%. El regidor
va desgranar també les actuacions en l’espai públic
portades a terme en els diferents barris. En el cas de
la Vila de Gràcia, s’hi han
creat noves plataformes
úniques als carrers Progrés,
Siracusa i Alzina. A la Salut, s’hi han reformulat diverses actuacions com la
del passatge Mercedes. A
l’avinguda Vallcarca, s’hi
ampliaran voreres entre els

E

Un moment del Ple del passat 2 de març.
carrers Medes i Maignon, i
al Coll destaquen les actuacions finançades gràcies a
la Llei de Barris.
El conseller Xavier Barberà
(PSC) va informar sobre la
remodelació de La Violeta.
Les obres començaran el
mes de juliol, amb un pressupost de 3,5 milions d’eu-

El Ple dóna llum
verd al Pla Especial
i de millora urbana
de la finca de
l’escola SEK
ros, i, un cop acabada la reforma, acollirà entre altres
equipaments el casal d’avis
de Mozart. Des d’ERC es va
criticar el retard en la definició del projecte, mentre
que el PP va demanar que
es vetlli per una execució

tan ràpida com sigui possible de les obres.
El conseller David Companyon (ICV-EUiA) va informar sobre el debat participatiu per definir el futur de
La Sedeta, on han intervingut al voltant de 80 persones i que, com es va recordar als par ticipants en
l’audiència pública, encara
és obert. El Consell Plenari
va aprovar per unanimitat
una proposta de CiU per
demanar explicacions pels
continus talls de subministrament elèctric al districte. També es va informar
favorablement del Pla Especial Urbanístic (PEU) i de
millora urbana de la finca
de l’escola SEK, al carrer
Pompeu Fabra, que permetrà guanyar una planta a
l’edifici i incrementar en
701 m² la superfície destinada a espai lliure.

Joan Anton Font

E L TAU L E L L

La històrica ferreteria de Travessera
ntigament, on ara hi ha la ferreteria Travessera, hi havia uns safarejos públics, i
l’espai que ocupa la caserna de la Guàrdia Civil
que hi ha a tocar era un escorxador. Al començament del segle XX, un manyà que va
veure com creixia el seu negoci va acabar muntant una ferreteria. Després se la van quedar
uns músics, que en plegar de la feina l’aprofitaven per assajar-hi. Va ser al 1960 quan la ferreteria va passar a mans del Joan Gómez Penedès i després al seu fill, el Josep Andreu,
l’actual propietari. Avui la ferreteria combina

A

Combinen l’autoservei amb l’atenció personal.

l’autoservei, on trobem material de ferreteria,
electricitat i petit electrodomèstic, amb un
taulell on s’atén personalment i es dóna assessorament, sobretot, a manyans i fusters. L’Eduard Herrera és l’encarregat de la ferreteria i
fa 32 anys que hi treballa. El coneixement de
l’ofici i el bon servei han fet d’aquest establiment tota una garantia.
Ferreteria Travessera
Travessera de Gràcia, 299-301
Telèfon: 93 458 47 60
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Els il·lustradors de llibres,
protagonistes per Sant Jordi
La Trobada
d’Il·lustradors és una
de les principals
activitats que tenen
lloc a Gràcia el dia de
Sant Jordi. Com els
darrers anys, se
celebra al pla de
Nicolás Salmerón
Daniel Romaní
arcelona i els llibres formen una parella ben
avinguda. En aquesta ciutat
hi ha nombrosos escriptors i
editorials... i també il·lustradors. Una visita al pla de Nicolás Salmerón el dia de Sant
Jordi, al matí i a la tarda, permet fer-se una idea de la importància d’aquest col·lectiu.
El visitant té l’oportunitat de
veure-hi nombrosos llibres
amb il·lustracions no només
per a infants, sinó també per
a adults, i de conversar amb
alguns il·lustradors, els quals,
naturalment, no paren de fer
dibuixos i signen els llibres
que venen. A la Trobada
d’Il·lustradors d’aquest any,
hi assistiran Javier Sáez Castán, l’il·lustrador que ha fet el
cartell de la trobada, Aitana
Carrasco, Elena Odriozola,
Gustavo Roldán, Lluís Farré,
Roger Olmos i Mariona Cabassa. Entre els dies 21 i 27
d’abril, es podrà veure una
exposició d’il·lustracions i dibuixos de Javier Sáez Castán
a la Seu del Districte. La Trobada d’Il·lustradors és una
iniciativa d’un grup de llibreters de Gràcia que compta
amb el suport del Districte.

5

f NOTÍCIES
La Revolta de les Quintes
Gràcia commemora aquest mes la Revolta de les Quintes, la revolta popular del 1870. L’11 d’abril hi ha una
diada castellera a la plaça Revolució de 1868, mentre
que la plaça Vila de Gràcia acull una diada trabucaire,
amb una escenificació de la Revolta, el 18 d’abril, i una
de bastonera el 24. A més, el 14 d’abril es lliuren els
premis Vila de Gràcia 2009, en reconeixement a la tasca feta per ciutadans, ciutadanes i entitats al districte.

B

Neix l’associació de veïns de la Salut
Il·lustradors fan dedicatòries durant la trobada del 2009.

Una altra proposta que s’ha
consolidat dins la programació d’activitats del dia de Sant
Jordi a Gràcia és l’intercanvi
de llibres, la qual, un any
més, tindrà lloc el mateix 23
d’abril a la tarda, a la plaça
Vila de Gràcia i a l’espai que
hi ha davant de la Biblioteca

Alumnes de
diferents escoles
hi intercanviaran
llibres
Jaume Fuster (plaça Lesseps,
20-22). Aquesta iniciativa va
néixer l’any 2001 en el si de
l’Institut Vila de Gràcia i ha
anat creixent i fent-se popular amb els anys. Del 8 al 22
d’abril, els nens i nenes, i
nois i noies, d’unes quantes
escoles de Gràcia duen llibres
en bon estat al seu col·legi.

Per cada llibre que porten reben un punt de llibre, el qual
el dia de Sant Jordi podran
intercanviar pel llibre que
triïn. A l’intercanvi de llibres,
que tindrà lloc a l’espai situat
davant de la Biblioteca Jaume Fuster, hi participen els
següents centres escolars: les
escoles Rius i Taulet, Turó del
Cargol i La Farigola de Vallcarca, els instituts Josep Serrat i Bonastre i Secretari Coloma, l’Acadèmia Blancafort,
el centre cívic El Coll i la Biblioteca Jaume Fuster. Pel
que fa a l’intercanvi que
tindrà lloc a la plaça Vila de
Gràcia, hi participen les escoles bressol Gràcia i La Fontana, les escoles Josep Maria
Jujol i Reina Violant i l’institut Vila de Gràcia. És probable que algunes escoles més
s’apuntin a aquesta iniciativa
els propers dies.

La nova Associació de Veïns i Veïnes de la Salut de
Gràcia es va presentar oficialment el 18 de febrer
passat al casal de barri Cardener. L’associació ha
estat una de les tres escollides per formar part de la
comissió de seguiment del Consell de Barri de la
Salut. Aquesta nova entitat és oberta a tothom que
hi vulgui col·laborar i ha creat un espai on donar-se a
conèixer, el bloc lasalutdegracia.blogspot.com.

“D’ofici: reparador”
Dins del cicle “Primavera Verda” dedicat a la sostenibilitat, que organitza anualment el centre cívic del
Coll (Aldea, 15), es presenta l’exposició fotogràfica
“D’ofici: reparador”, amb imatges de Xavier Sulé. La
mostra ret homenatge als professionals que es dediquen a reparar i allargar la vida de tota mena d’objectes, i així s’eviten els residus innecessaris. Es pot
visitar fins al 30 de maig.

La finca de Turull tindrà un bosc visitable
L’antiga finca municipal de Turull, al barri del Coll, es
transformarà en un bosc visitable i en un espai d’experimentació mediambiental per a nens, nenes i joves.
Les escoles i els instituts del Coll, juntament amb
Depana i les entitats, els veïns i les veïnes del barri,
han format una comissió de treball per concretar–ne
els usos. A hores d’ara es neteja i es desbrossa la finca.

Una parada de bus dissenyada a Gràcia s’esten per la ciutat
Daniel Venteo
l carrer de Gran de Gràcia,
al seu pas per la plaça de
Trilla, ha estat el primer espai
urbà d’Espanya a acollir la
nova tipologia de parada solar
d’informació (PSI). Es tracta
d’una nova parada d’autobús,
totalment autosuficient, que
s’està estenent pel conjunt de
l’àrea metropolitana de Barcelona i que ha estat dissenyada
per l’Institut Europeu de Disseny amb seu, precisament, al

E

La nova parada, instal·lada a la plaça Trilla.

districte de Gràcia. La parada
solar d’informació és un sistema innovador i sostenible de
panells d’informació de transports públics, que funciona íntegrament amb energia solar.
Ha estat concebuda sota els
principis de disseny de producte sostenible, d’eficiència
energètica i de respecte per al
medi ambient.
Una d’aquestes innovadores
parades va ser instal·lada a la
Cimera de Copenhaguen com

una de les accions de Barcelona a favor de la preservació del
medi ambient. La parada va
formar part de l’exposició
"Ciutat futura", una mostra
amb aportacions de primer ordre a la sostenibilitat per part
de ciutats capdavanteres a tot
el món en la seva lluita contra
el canvi climàtic.
La iniciativa barcelonina va
despertar un gran interès entre la resta de responsables
municipals d’arreu d’Europa.
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Fundació Festa Major i Castellers
compartiran seu al carrer Alzina

Imatge de l’estat actual de l’edifici del carrer Alzina.
Jordi Miró
l número 79 del carrer Alzina de
Gràcia, entre Providència i Robí,
ara hi ha un solar, propietat de l’Ajuntament de Barcelona, amb una petita
edificació que, d’aquí a un temps,
haurà canviat del tot i tindrà un ús lúdic i popular. De moment, ja hi ha un

A

O

projecte –de l’estudi dels arquitectes
Victòria Casacuber ta i Carlos
Matías–, perquè aquest espai es converteixi, un cop desenvolupat i executat, en l’edifici que aculli les activitats
de dues grans entitats del barri: els
Castellers de la Vila de Gràcia (CVG) i
la Fundació Festa Major. “Valorem

molt positivament aquesta iniciativa i
agraïm a totes les parts (Districte i
Fundació) l'esforç que han fet fins
ara, i ens encoratgem a tots a seguir
endavant per fer les properes passes i
perquè aquest projecte sigui una realitat ben aviat”, van respondre els Castellers al seu web dies després de la
presentació del projecte que va fer el
regidor, Guillem Espriu.
Serà un edifici de tres plantes més un
soterrani que, en total, tindrà uns
1.000 m² perquè les dues entitats hi
puguin fer les seves activitats. Totes
dues entitats tindran entrades independents i espais també independents per a cada una, com un espai de
trobada, un despatx, una sala de reunions, vestidors, lavabos, magatzem i
sala d’assaig per a gralles i tabals.
Des del soterrani naixerà un cub de
85 m² i 13,6 m d’alçada (que correspon a l’alçada dels quatre nivells), perquè els castellers puguin assajar. El
soterrani serà, doncs, per a ús dels
castellers, la primera planta serà compartida per les dues entitats i la segona i la tercera seran més per a la Fundació Festa Major. A través d’uns
vidres interiors, es podran veure els
assajos dels Castellers.

El perquè del nom
dels carrers
S’acaba d’editar una edició actualitzada del Diccionari nomenclàtor, el recull alfabètic del nom de
tots els carrers de Barcelona. El
nou nomenclàtor explica el significat i l’origen de la denominació
de cada carrer i els canvis que ha
experimentat en diferents èpoques. Inclou els darrers canvis de
nom i els carrers de nova creació.
Diccionari nomenclàtor de les
vies públiques de Barcelona
Autor: Jesús Portavella i Isidoro
Edita: Ajuntament de Barcelona
PVP: 30 euros
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El Pla d’Acció Social
territorial

Sorpresa a La Sedeta

El Park Güell dels veïns
de Gràcia

Serveis socials per a
tothom

Gràcia decidirà!

PSC. Guillem Espriu

CiU. Francina Vila

PPC. Alberto Fernández

ICV-EUiA. Ricard Gomà

ERC. Ricard Martínez

En el darrer Plenari, el govern
del Districte hi
va presentar el
Pla d’Acció Social
de Gràcia. El pla esdevé l’eina
de planificació, seguiment i
avaluació de l’acció dels serveis
socials al Districte i el seu objectiu és millorar la planificació de proximitat i la relació de
serveis socials del territori. El
conjunt d’accions desenvolupats des dels serveis socials
esdevé fonamental a l’hora de
garantir l’atenció als més febles: persones grans soles,
gent amb dificultats econòmiques, etc. El PSC, en aquest
sentit, té molt clar que no només s’ha de planificar, sinó
que cal dotar de recursos. Així,
doncs, a tall d’exemple, en el
pla ja es preveu un increment
del 9% dels ajuts a les famílies,
s’ha iniciat un nou menjador
social al centre sociosanitari
Secretari Coloma amb una
previsió d’arribar a 40 places
en dos mesos i hem incrementat un 230% el pressupost
destinat a àpats a domicili.

Sense que el Pla
d’Actuació del
Districte ho hagués recollit, el
regidor Espriu va
anunciar, improvisadament, la
instal·lació de nous equipaments a La Sedeta. La proposta va aixecar moltes reticències, perquè la plaça de La
Sedeta ha esdevingut un espai
d’esbarjo a l’aire lliure en un
barri on hi ha molta densitat
de població i pocs espais verds
o places. Des de CIU creiem
que existeixen alternatives a la
construcció d’un nou equipament a La Sedeta i defensem
la necessitat de realitzar urgentment un pla de reforma
integral de La Sedeta, però
aquest pla hauria de tenir en
compte:
- l’optimització dels recursos ja
existents al centre cívic.
- la rehabilitació del paviment
actual de la plaça i dotar-la
d’una zona de jocs infantils.
- l’obertura de la plaça al barri.
Tot això amb el consens i la
participació del veïnat del
Camp d’en Grassot.

Gràcia reclama un
Park Güell obert
per als veïns. El
Pla que el Govern
pretén dur a terme al parc no té cap consens
amb veïns i comerciants de la
zona i l’allunya dels barcelonins,
que sempre han gaudit amb respecte d’aquest punt emblemàtic
de la ciutat. Des del PP reclamem un Park Güell obert al veïnat, que continuï sent un punt
de connexió dels barris perimetrals i un pulmó on es pugui fer
esport i gaudir de la part boscosa. D’altra banda, trobem a faltar solucions per a la inseguretat que presenta el parc,
l’enllumenat insuficient i la brutícia, a més d’un pla de mobilitat de l’entorn que, en aquests
moments, es troba col·lapsat
per l’afluència d’autocars turístics. Gràcia no es una excepción
a otras peticiones barcelonesas
como luchar contra la crisis y la
delincuencia aumentando el número de policías, la atención a
las personas, con más equipamientos y servicios sociales, y
una inmigración ordenada que
cumpla la ley y respete la ciudad
y el país que les acoge.

Des del govern
municipal estem
impulsant un
dels salts endavant més importants en l’àmbit de l’atenció social. L’aprovació de les lleis de
serveis socials i la Llei de la dependència per part de governs
d’esquerra a l’Estat i la Generalitat ha suposat la universalització del dret d’accés als serveis
socials bàsics pensats, a partir
d’ara, per atendre qualsevol
persona, independentment del
seu nivell de renda. Per donar
compliment a aquestes noves
exigències, estem millorant la
xarxa de serveis socials a tota
la ciutat, que passarà de 34 a
41 equipaments, i ampliant
fins a 550 el nombre de professionals. En paral·lel, seguim reforçant l’atenció a aquells
col·lectius prioritaris pel seu
risc de vulnerabilitat social. A
Gràcia, hem posat en marxa la
construcció de 32 habitatges
amb serveis per a la gent gran,
que ocuparan el solar de l’antiga sala de ball Cibeles, on també s’hi construirà un CAP que
doni resposta a les necessitats
del barri.

El Ple del Districte de Gràcia ha
aprovat la proposta d'ERC de
cedir locals municipals per a les entitats que
vulguin dur a terme futures
consultes ciutadanes. És a dir,
que s'obre la porta a les entitats i els veïns perquè puguin
celebrar consultes per a qualsevol tema local, del districte i
del país i aprofundir així els
valors de la democràcia i la
participació. El text aprovat
diu: “Facilitar la realització
d’activitats que fomentin la
participació i les consultes ciutadanes organitzades des del
teixit associatiu de la ciutat
que ho sol·licitin, si s’escau cedint espais i/o equipaments
públics, i que comptin amb el
suport d’un nombre representatiu d’entitats del districte de
Gràcia registrades en el Fitxer
General d’Entitats Ciutadanes”. Ras i curt, si veïns i entitats plantegen una consulta
ciutadana sobre tancar o no el
Park Güell, o sobre quina forma ha de tenir la plaça de La
Sedeta, tindran el suport municipal per fer-ho.
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Els Jocs Cooperatius reuniran
més de 500 alumnes a Gràcia
Els Jocs Cooperatius
reuniran i barrejaran nois
i noies de setze centres
educatius del districte
dins del cicle “Juga amb
Gràcia”
Pere S.Paredes
ns 570 alumnes de tercer de
primària del districte participaran, del 27 al 29 d’abril, als Jocs
Cooperatius al Camp de Futbol
Nou Sardenya.
Aquests jocs estan pensats per evitar les actituds agressives i competitives i afavorir la participació
col·lectiva a través de la solidaritat,
la col·laboració i la imaginació. I
contribueixen a adquirir habilitats i
destreses que poc tenen a veure
amb l’objectiu de ser el millor.
Els jocs cooperatius fan que els
seus participants col·laborin per
aconseguir uns objectius i es juguen amb els nens i les nenes de diverses escoles barrejats.
Aquests nois i noies, de setze centres
educatius de Gràcia, participen en
aquesta activitat emmarcada dins del
cicle “Juga amb Gràcia”, un conjunt
de set propostes d’activitats que al
llarg de l’any organitzen els profes-
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TELEVISIÓ
BTV
“Connexió Barcelona”
De dilluns a divendres, de 17 a 20 h
“Info Barris”. Dimecres a les 14.40 h
Canal 39 UHF i 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

U

COM Ràdio – 91.0 FM
Travessera de les Corts, 139
Tel. 93 508 06 00

PUBLICACIONS
Alumnes participant als Jocs Cooperatius de l’any passat.
sors i professores d’educació física
d’aquests centres.
Les propostes de “Juga amb Gràcia”
són: Mira què faig!, per a alumnes de
P3 i P4; Jocs tradicionals, per a 1r de

Aquest cicle vol
promocionar els jocs
i els esports minoritaris
en espais publics
primària; Jocs del Món, per a 2n de
primària; Esports a la Natura, per a
4t de primària; Pibicross, per a 5è de
primària, i Fem atletisme, per als

alumnes de 6è de primària, a més a
més dels Jocs Cooperatius.
L’objectiu del cicle “Juga amb Gràcia”
és fomentar la pràctica de jocs i esports minoritaris, que a l’escola ja s’acostumen a practicar, i fer-ho en espais públics, instal·lacions esportives
o equipaments del barri.
El 20 d’abril, es farà a les pistes de
Can Dragó una trobada atlètica on
participaran prop de 300 alumnes de
3r d’ESO dels instituts La Sedeta, Secretari Coloma i Bosch i Gimpera i
l’Escola Vedruna-Gràcia i on es duran a terme xerrades sobre l’esmorzar saludable i la sostenibilitat.

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
El tercer lloc

SERVEI PÚBLIC

Matriculació per a les escoles
bressol i els cicles formatius
Daniel Venteo
A principi del proper mes de maig
començarà la nova campanya de
matriculació per a les escoles bressol i els cicles formatius. El període
de presentació de sol·licituds per a
les escoles bressol té lloc entre els
dies 3 i 14, tots dos inclosos. La
sol·licitud s'ha de presentar a l'escola demanada en primer lloc, a
excepció dels centres de nova creació com ara Jardins Màlaga (denominació provisional) (Sants-Montjuïc), La Puput (Sarrià-Sant
Gervasi), El Gat Negre (Gràcia),
Icària (Sant Andreu), El Clot de la
Mel (Sant Martí), El Gronxador
(Sant Martí) i Harmonia (Horta-

Guinardó), a més dels que es posen
un altre cop en funcionament com
Barrufets (Eixample) i Pla de Fornells (Nou Barris). Cal presentar
aquestes sol·licituds a l'Institut d'Educació (pl. Espanya, 5), al Consorci d'Educació (pl. Urquinaona, 6) o
bé a qualsevol Oficina d'Atenció al
Ciutadà (OAC) dels districtes.
Cal recordar que, per ser admès a
una llar d'infants pública o en una
escola bressol municipal, l'infant
ha de tenir, com a mínim, setze
setmanes el proper 1 de setembre,
és a dir, els infants nascuts fins al
12 de maig (incloent-hi el dia 12).
La publicació de les relacions de
sol·licituds amb els seus correspo-

nents barems es farà els dies 28 i
31 de maig i 1 de juny. Les relacions d'alumnat admès es publicaran l'11 de juny. Posteriorment,
entre els dies 14 i 18, tots dos inclosos, es farà la matrícula.
Cicles formatius
El període de preinscripció de cicles formatius de grau mitjà té lloc
entre els dies 10 i 21, mentre que
per als cicles de grau superior és
del 25 de maig al 4 de juny. La matriculació dels estudiants es farà de
l'1 al 7 de juliol. Els cicles formatius són una opció formativa que
dóna resposta no només als joves
que acaben ESO i Batxillerat, sinó
a les persones que no tenen feina i
que poden trobar en la formació
professional una opció de requalificació i una nova oportunitat professional.

S’hi troben dades de les ubicacions de la
ciutat amb connexió a Internet, com ara
cafeteries, jardins o museus, perquè els
professionals que "teletreballen" puguin
trobar espais amb les condicions idònies
per fer la seva feina.
www.tercerlloc.cat
De Bàrcino a BCN

Nou web on es fa un recorregut per la
història de la ciutat des dels ibers fins als
nostres dies. A través de 45 capítols, respon a preguntes com “Per què es va construir la Barceloneta?”, “Com va sorgir el
Raval?” o “Què va passar després de l'entrada de les tropes franquistes a la ciutat?”
www.bcn.cat/historia
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“Si perdés la intuïció,
estaria mort com a
escriptor”
Nascut a Barcelona el 1954, la “malaltia de la
literatura” el va portar a publicar des de molt
jove. Guanyador de premis tan prestigiosos com
el Nadal, els negocis hostalers (el cafè Salambó i
el bar Falstaff) li han permès exercir lliurement
l’ofici literari. Prepara un llibre de contes
Belén
Ginart

Se’l pot veure molt, pel Salambó?
Amb el meu soci des de fa 35 anys,
Francisco Gracia, que es dedica a la
poesia, hem establert un sistema de
torns segons el qual treballem dos
mesos al negoci i en descansem dos.
Quan em toca treballar estic al Salambó els matins i les tardes, però em
busco unes hores tranquil·les per escriure. Quan no treballo, acostumo a
anar-me’n a una casa que tenim a Camallera i allà el temps que dedico a
escriure i llegir és més productiu.
Diu que la situació ideal per a l’escriptor és viure d’una altra cosa.
Quan era jove i volia començar a escriure, ja veia clarament que no ho volia fer
per obligació, no volia haver de lliurar
un llibre cada any. Si un llibre necessita
molt de temps, l’hi has de poder dedicar. Em semblava raonable poder obtenir d’un altre lloc els diners necessaris
per passar el mes i considerar la literatura d’una manera més amateur, per no
dependre’n.

En què treballa actualment?
En un llibre de contes, perquè feia molt
que no n’escrivia cap, i a banda que és
com vaig començar, dono classes de
conte a l’Ateneu Barcelonès, així que ja
tocava. Després de tanta novel·la,
m’havia distanciat tant del conte que li
havia agafat molt respecte. Però l’estiu
passat em vaig llançar, me’n van sortir
alguns que vaig pensar que estaven bé i
aquí em teniu. Ja tinc pensat el títol,
cosa no gens freqüent en mi. Es dirà
Viviremos algún tiempo.
Quin és el fil conductor?
A classe, tractem molt sobre què és el
que fa que un llibre de contes sigui
una entitat. Pot ser una temàtica, pot
ser la veu del narrador o pot ser una
atmosfera, una manera de mirar el
món en un moment determinat, com
és ara el meu cas. És una mirada una
mica més pessimista, o més melancòlica. Potser és el que ja em correspon
per edat. El que és clar, però, és que
fa tant de temps que no escric contes
que seran molt diferents dels anteriors.
Però hi ha humor Zarraluki?
Sí, hi ha un humor una mica més gamberro.

Pedro Zarraluki a la plaça de la Virreina.
Després de tants anys de dedicarse a la literatura, com ha polit la
seva autoimatge d’escriptor?
Quan s’és jove es comença amb molta
energia i entusiasme. Després, vas perdent energia, però reflexiones més.
També li vas agafant por, perquè al
principi no en tens gens. Li vas agafant
respecte a la literatura, t’adones que és
molt difícil escriure alguna cosa que
valgui la pena, que et permeti obligar
algú altre a dedicar una sèrie d’hores a
llegir-s’ho i no sentir vergonya. Que
pot valer la pena llegir-ho.

“Des de jove he tingut clar
que no volia haver
d’escriure per obligació”
Aquesta és una visió molt dura…
Italo Calvino deia que et passes tota la
vida escrivint i, si amb tota aquesta
feina aconsegueixes afegir un sol llibre
al riu de la literatura, ja has triomfat.
Saps que és un esforç ingent, que
dóna resultats infinitament menors
del que creies quan vas començar.

Però també t’ha donat tota una vida
dedicada a aquest ofici apassionant.
Jo he intentat fer tot el que he pogut,
he estat honest, i si he fet riure o pensar algú ja em dono per satisfet.
El respecte coarta la frescor?
La frescor forma part de l’ofici. Si el cap
se t’omple de teories i del que vols ser,
ets incapaç d’escriure res que valgui la
pena, perquè en l’escriptura també hi
compta la intuïció. L’entusiasme juvenil
que es pugui haver perdut és poc important, però si perdo la intuïció, llavors sí que fóra mort com a escriptor.
Va impulsar el premi literari Salambó. Enguany no s’ha atorgat?
No, hem tingut un gravíssim problema
d’organització i no hi arribàvem a
temps. Ho hem substituït per unes trobades amb escriptors, les quals començaran el 8 d’abril amb una lectura
de poemes amb Joan Margarit i Ramón
Andrés. A veure si podem recuperar el
premi l’any vinent, però és complicat.
Vostè sempre ha viscut a Gràcia?
Des de fa 24 anys. Quan t’acostumes
a viure a Gràcia, és molt difícil que
te’n treguin. És un lloc meravellós per
viure, un barri molt literari. I ara està
especialment preciós. Està molt viu.

