
Amb motiu de la celebració del Dia de la Dona, que
com cada any se celebra el 8 de març, la xarxa d’equi-
paments públics del districte organitza una àmplia
programació d’activitats, amb propostes als centres cí-
vics La Sedeta, El Coll, la Biblioteca Jaume Fuster i la
mateixa seu del Consell Municipal del Districte, entre
d’altres. Enguany una bona part de les activitats pro-
gramades proposen reflexionar sobre el paper de la
dona a la societat en temps de crisi econòmica, si
aquesta crisi resulta una amenaça per als drets labo-
rals aconseguits i estudiar quines alternatives de mi-
llora es poden plantejar des del moviment de dones.

Programació
especial ambmotiu
del Dia de la Dona

L’Espai Jove La Fontana acull
33.000 usuaris en un any

DIVERSITAT

Els audiovisuals i la
música, protagonistes
de la programació

PARTICIPACIÓ

Qualsevol entitat de
joves pot optar a
organitzar-hi actes

CREIXEMENT

La bona acollida
permet fidelitzar les
principals activitats
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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 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 important tenir cura dels
espais comuns de l'edifici,

ja que són compartits i utilit-
zats per veïns i veïnes. És res-
ponsabilitat de tothom mante-
nir-los en bon estat. Per això,
en cas de detectar algun des-
perfecte (a la porteria, les bús-
ties, la instal·lació elèctrica,
l’ascensor...), cal avisar el presi-

dent de la comunitat perquè hi
posi remei. Col·laborar en el
bon ús de les instal·lacions i els
espais comuns de l'edifici con-
tribueix a disminuir la despesa
econòmica de la comunitat i, el
que és més important, a millo-
rar la convivència i les rela-
cions entre les persones que
en formen part.

Manteniment i cura dels
espais comuns

EXPOSICIONS

Fins al 28 de març
III Mostra d’art del Coll:
La dona del segle XXI
Al centre cívic El Coll (c. Aldea, 15-17)
Organitzada pel Grup d’artistes del Coll.

ACTIVITATS

Dijous 18 de març
L’Eixample i el pla Cerdà
A les 20 h, a la Fundació FestaMajor de Gràcia
(c. Igualada, 10)
Xerrada a càrrec d’Eloi Babiano.

Dijous 18 de març
Per un consum responsable
A les 20 h, al centre cívic El Coll (c. Aldea, 15-17)
Espai de debat inclòs al cicle titulat: “I davant de la crisi
què podem fer?”

Dimarts 23 de març
Stille Sehnsucht
A les 20.30 i a les 22.30 h, al Verdi Park (c. Torrijos, 49)
Film de ChristianWagner. Programat per CineAmbigú.

Dissabte, 27 de març
Itinerari: Francesc Berenguer.Modernis-
me a Gràcia
Organitza: Taller d’Història de Gràcia
Preu: 9 euros
Cal inscripció prèvia al tel. 93 219 61 34 o 647 843 084

Fins al 28 de març
“Rambleros”
A la carpa de la Rambla de SantaMònica
Exposicions, teatre i taules rodones.
Més informació: www.bcn.cat

L ’AGENDAW

INFANTILS

Dissabte 20 de març
La revolta de les lletres
A les 18 h, al centre cívic El Coll (c. Aldea, 15-17)
Espectacle recomanat per a nens i nenes a partir de 3
anys a càrrec de Santi Rovira. Preu: 1,5 euros.

Diumenge 21 de març
Ara va de bo + Cecilia Bellorin
A les 12 h, al Centre Artesà Tradicionàrius (travessia de Sant
Antoni, 6-8)
Cançons i contes de l’Amèrica Llatina. Nens i nenes de
4 a 12 anys.

Dimarts 23 de març
Ós polar, saps per què s’està fonent el teu
món?
A les 18 h, a la BibliotecaVila deGràcia (Torrent de l’Olla, 104)
Activitat dins del cicle “Lletra petita”.

Dijous 25 de març
La capsa de les llavors
A les 18 h, a la Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20-22)
Activitat dins del cicle “Lletra petita”.

MÚSICA

Divendres 19 de març
Concert integral de Vivaldi
A les 21 h, a l’auditori de la Biblioteca Jaume Fuster
(pl. Lesseps, 20-22)
Orquestra de cambra Vila de Gràcia.

Dissabte 20 de març
Recital de piano
A les 21 h, a l’Orfeó Gracienc (c. Astúries, 83)
Activitat dins del Concurs Internacional deMúsica de
Maria Canals.



Belén Ginart

Xerrades, classes de dan-
sa, jornades de debat i,

sobretot, molta música i au-
diovisuals. El caràcter hetero-
geni de la programació i el
gran atractiu per al públic
són els dos grans trets que

defineixen el primer any d’ac-
tivitat de l’Espai Jove La Fon-
tana. Al llarg d’aquest temps,
33.000 persones han passat
per les seves instal·lacions,
un edifici de 2.400 metres
quadrats repartits en sis
plantes al carrer Gran.

Com explica el seu director,
Santi Caño, s’ha aconseguit
l’objectiu fonamental: oferir
a les entitats juvenils un es-
pai on poder dur a terme les
seves propostes. Perquè, més
enllà de les grans xifres, l’ele-
ment més remarcable de l’es-

pai és el seu caràcter partici-
patiu, com va quedar demos-
trat des de la mateixa elecció
del nom, el qual es va decidir
per votació popular a través
d’Internet. Qualsevol entitat
de joves (amb preferència
per les instal·lades al territo-
ri) pot demanar l’ús de l’es-
pai. Una comissió decideix
quines de les peticions s’ac-
cepten, però en paraules de
Caño es tracta més aviat de
quadrar agendes que de re-
butjar propostes. En aquests
moments, i també de forma
consensuada, s’està acabant
de definir el model de gestió
que ha d’articular el funcio-
nament del centre, i al ma-
teix temps es van concretant
les grans línies que han de
marcar els usos de l’entitat.
La música i els audiovisuals
es consoliden com els grans
pols de l’oferta, i a aquests
àmbits pertanyen algunes de

les activitats més remarca-
bles que s’han portat a terme
en aquest temps, com ara els
tallers i les projeccions en el
marc del festival Barcelona

Visual Sound, alguns actes
lligats amb el festival Docs i
el Lem, que tindran conti-
nuïtat en successives edi-
cions. A més, els divendres i
dissabtes s’hi celebren con-
certs de música, i els diu-
menges hi ha sessions de
pel·lícules de sèrie B. Però el
ventall, de fet, és molt més
extens, gairebé tant com la
imaginació i els interessos de
les entitats que vulguin dis-
posar de les instal·lacions.
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Activitat a l’Espai Jove La Fontana.

El 14 de febrer de 2009 es va inau-

gurar l’Espai Jove la Fontana.Un

anymés tard, l’equipament confir-

ma l’eficàcia del seumodel partici-

patiu amb una oferta heterogènia

amb gran poder de convocatòria

L’Espai Jove La Fontana
cumpleix un any amb èxit

Els caps de setma-
na hi ha concerts
i projeccions de
pel·lícules

UNA AGENDA SEMPRE ACT I VAA
La mateixa dinàmica de l’espai fa que l’agenda d’activitats no es tanqui ambmassa ante-

lació a fi de poder donar cabuda amb agilitat a les propostes que es van rebent per part

de les entitats de joves. Però la gran rotació d’actes en garanteix l’atractiu. Aquest mes, a

banda dels concerts i les projeccions de pel·lícules de cada cap de setmana, el centre aco-

llirà un cicle de xerrades sobre la dona,un concert a benefici de Ràdio Pica i un altre en el

marc del cicle Nits clàssiques a Gràcia.

CIUTADANS OPINEN

Anna Espunya
Il·luminadora

Em sembla molt bé,
els espais són bonís-
sims. Ara mateix vinc a
fer una sol·licitud per
llogar-ne un.

Carla Núñez
Estudiant

Me parece muy bien. Al
principio me sorprendió
que hubiera un poco de
ruido, pero ya entiendo
que no es una bibliote-
ca tradicional.

Roberto Savikko
Estudiant

Està molt bé per estu-
diar, ja que la biblioteca
on anava abans estava
molt plena d’universi-
taris. A més, aquí es
pot treballar en grup,
que allà no.

Iván Martínez
Cuiner

El espacio es muy inte-
resante, vengo mucho
por aquí y me va muy
bien. Utilizo mucho la
conexion a Internet.

Jordi Perpinyà
Electricista

Està molt bé per als
estudiants, i jo, que no
en sóc, faig servir molt
els ordinadors. Miraré
la programació musical!

Eva Cid
Estudiant

Està molt bé. És un
espai públic al qual tot-
hom pot accedir. Som
monitores d’un cau i
sempre hi fem les reu-
nions, consultem per
Internet i hi hem orga-
nitzat un concert!

Qu i n a é s l a vo s t r a op i n i ó s ob r e l ’ E s p a i J o ve l a Fon t a n a ?
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ENT I TAT S

Felicia Esquinas

Els Castellers de la Vila de
Gràcia tenen la següent

cita important el maig, a la
plaça Vila de Gràcia. A la
seva plaça, hi intentaran un
quatre de vuit, castell que
fins ara aixecaven a la Festa
Major de la Vila. A partir d’a-
ra, el quatre de vuit els ser-
virà d’entrenament per a un
castell més ambiciós. La co-
lla fa catorze anys i s’ha pro-
posat assolir el tres de vuit
durant els propers dos anys.
“Som una colla jove, però
molt seriosa i amb ganes de
tirar endavant”, comenta
Aleix Vila, cap de colla dels
castellers. “Tenim un nivell
vuit, aixequem un parell de
castells de quatre de vuit a
l’any i cada temporada ens
situem entre les colles deu i
vint de tot Catalunya. I ara
volem fer un nou pas enda-
vant amb el tres de vuit”.
Els Castellers es van fundar
el 1996, per iniciativa d’un
grup d’aficionats de l’Agru-
pament Escolta de Sant
Joan de Gràcia. El primer
assaig va ser aquell mateix
any a la plaça del Sol, amb
trenta persones. Van co-

mençar amb castells de sis,
però després es van atrevir
amb construccions més
grosses. La plaça Vila de
Gràcia ha estat l’escenari
dels grans moments de la
colla, com ara el primer qua-
tre de vuit descarregat, el 17

d’agost del 2003, durant la
diada castellera de la Festa
Major de Gràcia.
L’Aleix Vila va ser una de les
trenta persones que va acu-
dir al primer assaig, “sense
conèixer gaire aquest món,
que ara m’apassiona”. Expli-

ca que per aixecar aquests
castells que tant emocionen
no hi ha més secrets que te-
nir prou gent i entrenar-se,
entrenar-se i entrenar-se.
“Als assajos som entre 80 i
100 persones, i a la plaça
unes 150. Assagem cada di-
marts i divendres, de 19 a
23 h, i aturem dos mesos
per Nadal”.
L’activitat de la colla no es li-
mita als castells. Participen a
la Festa Major de Gràcia,
disposen d’un grup de gra-
llers propi, d’un equip de
futbol i col·laboren amb ini-
ciatives solidàries i socials.

Més informació:
Castellers de la Vila
de Gràcia
C. Robí, 22
93 218 74 52
www.castellersdelavilade-
gracia.org

Els Castellers de la Vila de Gràcia, a la plaça de la Vila.

L’activitat de la
colla no es limita
als castells, també
participen
activament a la
Festa Major

És una colla jove,
fortament arrelada
aGràcia i que
s’atreveix amb els
castells grans.El seu
proper objectiu és
el tres de vuit

Els Castellers de la Vila de Gràcia
fan pinya pel tres de vuit

Hi trobem mobles construïts entre els anys 1920 i 1970.

Quan fa cinc anys la Mònica Forn volia
obrir l’establiment d’antiguitats i restau-

ració de mobles, empesa pel seu origen italià,
volia posar-li el nom d’una òpera i, com que
s’estava al carrer Verdi, quin millor que Alzira,
el nom d’una òpera d’aquest compositor. La
Mònica fa quinze anys que exerceix l’ofici;
abans ja havia treballat al Raval. Restaura mo-
bles, sobretot els fets entre 1920 i 1970. Està
especialitzada en moble industrial, és a dir,
tret de fàbriques o tallers, i que pot donar un
toc especial a la decoració de casa nostra. Acu-

deix principalment a fires de França, país on
el gust per les antiguitats i la restauració està
més arrelat. També té articles d’Anglaterra. A
més de mobles, hi trobem cristalleria i objec-
tes de decoració. Molts clients són gent del te-
atre, la televisió i la publicitat, als quals lloga
material. També podem portar-li el nostres
mobles antics perquè els faci renéixer.

Alzira
C. Verdi, 42
Telèfon : 93 218 25 30

E L TAULE L L

Passió per les antiguitats i la restauració

Joan Anton Font

Construcció de la Diagonal entre el carrer Numància i
Gran Via de Carles III. (Foto: A.M.D. de les Corts).

La història de la
Diagonal (III)

J. M. ContelÀLBUM HISTÒRIC

El tram de la Diagonal entre la plaça Macià i l’entrada a
Barcelona des d’Esplugues no es va començar a urbanitzar
fins a l’any 1921. El primer tros fou el comprès entre la car-
retera de Sarrià i el palau de Pedralbes, que fou l’excusa per
urbanitzar l’avinguda i donar-li un to regi, perquè la Diago-
nal no anava enlloc i s’acabava un cop passat el palau. Per
obrir aquest tram va caldre enderrocar algunes masies de
les Corts. El palau va ser lliurat al rei Alfons XIII l’any 1924.
Pel que fa a la construcció de l’enllaç amb la carretera d’Es-
plugues, van haver de passar més de vint anys i va arribar
de la mà de Joaquim Molins Figueras, president de la Pe-
nya Rhin, quan el 1946, després d’haver rebut els permisos
oportuns i fer les obres de condicionament, va obrir aquell
any el circuit de curses de vehicles de la Diagonal, un circuit
que ben aviat es va guanyar un gran prestigi entre els
amants del motor d’aquella dura postguerra.
Un altre punt important d’aquest tros és la plaça Macià i el
paper que juga en la via. Construïda com una gran roton-
da, permet dissimular o encaixar els dos trams de la Diago-
nal, que són d’amplada diferent. L’enjardinament d’aquell
nou tram va ser encarregat a Rubió i Tudurí, que el va pro-
jectar el 1928, però que no es va fer fins al 1934.
Amb el pas dels anys, aquest tram de la Diagonal va anar
experimentat un canvi espectacular i passà d’uns terrenys
eminentment rurals, on hi havia unes poques masies, a
acollir una gran part de la Universitat de Barcelona, per
convertir-se finalment en un centre de serveis i de negocis
molt important de la ciutat.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 368 45 66



DanielVenteo

L’acte central de la progra-
mació especial amb mo-

tiu de la celebració del Dia de la
Dona té lloc el dia 10 demarç a
les 19 hores a la seu del Dis-
tricte. El Consell de Dones de
Gràcia ha volgut organitzar un
acte central al voltant del tema
“Dones treballadores, crisi i al-
ternatives”. Es tracta d’una
taula rodona, moderada per
Sara Berbel, directora general
d’Igualtat d’Oportunitats del
Departament de Treball amb la
participació d’Anna Meregalli
Sánchez, secretària nacional de
Polítiques per la Igualtat, de la
UGT-Serveis Públics, i Rosa

Bofill i Benet, secretària de la
Dona de CCOO de Catalunya,
entre altres participants desta-
cades. La trobada vol ser una
oportunitat per intercanviar
idees a l’entorn de com afecta
la crisi a les dones treballado-
res i qüestionar-se, per exem-
ple, si aquesta crisi resulta una
amenaça per als drets laborals
aconseguits per les dones i qui-
nes alternatives es poden plan-
tejar des del moviment de do-
nes, entre d’altres.
A més de l’acte central, durant
la resta del mes la programació
s’estén arreu dels barris.
El divendres dia 12 concentra
un bon nombre d’activitats al

centre cívic La Sedeta. A partir
de les 17.30 h un espectacle
infantil representat pel grup
d’animació infantil Micro
Troupe amb un títol que
pretèn no deixar indiferent
ningú: Les nenes són tontes.
Més tard tindrà lloc la inaugu-
ració de la III Mostra de capa-
citats de dones afectades de
paràlisi cerebral i dones cuida-
dores, una sessió de contes so-
bre dones valentes i, final-
ment, l’actuació de la coral la
Sedeta Gospel Singers.
Fins al dia 19, aquesta vegada
al centre cívic El Coll, s’hi pot
gaudir de l’exposició del 4t
concurs “Mares, àvies, germa-
nes i amigues”: una exposició
foto-narrativa on, des de la vi-
sió dels més joves, se segueix
el recorregut de dones que,
malgrat el seu anonimat, esde-
venen pilars fonamentals per a
les seves vides. I fins al dia 28,
també al mateix centre cívic, la
3a Mostra d’art del Coll amb el
lema “La dona del segle XXI”,
amb una visió de la dona ac-
tual, des de la mirada creativa
del col·lectiu d’artistes del Coll,
mitjançant diverses disciplines
artístiques. El dia 25, tindrà
lloc al casal Cardener la repre-
sentació teatral El dinar, a càr-
rec de Ciberdona.

Pianos al carrer
Entre el 13 i el 26 de març, el Concurs Internacional
de Música Maria Canals distribuirà més de vint
pianos de paret, decorats per alumnes de l’Escola
Massana, per tot Barcelona, perquè tothom els pugui
tocar. A Gràcia, n’hi haurà dos, a la plaça Lesseps
i al parc de la Creueta del Coll. La iniciativa “Toca’m,
sóc teu” s’ha fet amb el suport de l’artista Luke
Jerram. Informació: www.pianosalcarrer.com

Primera pedra al solar de La Cibeles
El dia 3 de febrer, l’alcalde, Jordi Hereu, acompa-
nyat pel regidor Guillem Espriu, va posar la primera
pedra del nou edifici d’equipaments del carrer Còr-
sega, 363, el solar on hi havia La Cibeles. Els equi-
paments en construcció són 32 habitatges amb ser-
veis per a gent gran, un nou CAP i un aparcament
subterrani de tres plantes.

Visites al refugi de la plaça del Diamant
El Taller d’Història de Gràcia, entitat que gestiona
el refugi de la plaça del Diamant, ofereix visites co-
mentades a grups i escoles. Per visitar el refugi cal
concertar hora amb el Taller d’Història als telèfons
93 219 61 34 o 647 843 084 de dilluns a divendres
de 9.30 a 13.30 h i de 16 a 19 h, excepte divendres a
la tarda. Per a les escoles hi ha un programa especí-
fic amb una sessió prèvia al centre escolar.

Tarda amb família a la ludoteca del Coll
El punt de dinamització infantil del Coll disposa
d’una ludoteca per a infants de 18 mesos a 12 anys,
amb una àmplia oferta d'activitats. El dimarts 23 i
el dimecres 24 de març, de 18 a 19 h, s’hi organitza
“Tarda amb família”, un espai de joc i trobada per
als pares, les mares i els infants. Aquest espai
dedicat a la infància es troba al centre cívic El Coll
(Aldea, 15).
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El Punt d’Informació i Atenció a la Dona i els
equipaments de Gràcia fan una programació
especial ambmotiu del Dia de la Dona

Estand del Consell de Dones a la Mostra d’Entitats.

Dos dels escolars participants en l’elaboració del decàleg.

Decàleg dels bons usos del Park Güell, fet per nens i nenes
Redacció

En una iniciativa que pretén
ser un exemple per a tota

la ciutat, els nens i nenes de sis
escoles dels voltants del Park
Güell (Baldiri Reixac, Mont-
seny, Turó del Cargol, Reina
Elisenda, Virolai i Col·legi Sant
Estanislau de Kostka) han anat
visitant des del mes de juny de
2009 el parc projectat per An-
toni Gaudí –una de les joies de
Barcelona– amb una mirada
més reflexiva que lúdica per,

entre tots, redactar un docu-
ment amb els bons usos
adreçat a tots els visitants.
Impulsat i coordinat per la co-
missió Barri Educador del Pla
de Desenvolupament Comu-
nitari La Salut al Districte de
Gràcia, el document –un decà-
leg– es va presentar al principi
de febrer i entre les normes fi-
xades n’hi ha que afecten, per
exemple, la conservació del
medi ambient del parc, el so-
roll, la brossa, el mobiliari

urbà, els monuments i fins i
tot els hàbits fotogràfics dels
visitants.
Nens i nenes fan les seves pro-
postes perquè el parc continuï
essent un espai tranquil i rela-
xant. “Evitem malmetre les
plantes”, “siguem amables
amb la gent que visita el Park”,
“demanem permís quan vul-
guem fer una fotografia a al-
guna persona” o “està molt bé
passejar pel Park sense soroll”,
en són alguns exemples.

Reflexionar sobre el paper de la
dona a la societat en temps de crisi

PREMI L ITERARI DE RELAT HIPERBREU GRAU MIRÓA
El Premi literari de relat hiperbreu Grau Miró, organitzat per l’AV Coll-Vallcarca, arriba a la

seva 8a edició. Aquest certamen literari estableix una sola modalitat de temes sobre la

dona, anomenada paraules en femení. El lema d’enguany és “Crisi, dona i societat”.

Es poden presentar relats inèdits d’entre 5 i 10 línies i hi poden concórrer adultsmés grans

de24anys i en llengua catalanaocastellana.El períodedepresentaciód’obres restaràobert

fins al proper d’11 d’abril. L’acte de lliurament de premis és previst que tingui lloc el proper

26de junya les 18h,al centre cívic El Coll.Més informació:http://graumiroavcv.obolog.com.
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Daniel Romaní

Fa quaranta anys, quan l’assistència i
la recerca en salut mental infantil i

juvenil era escassa, la doctora Eulàlia
Torras de Beà va crear, amb el suport de
l’Hospital de la Creu Roja, un servei de
psiquiatria i psicologia de nens i adoles-
cents a preus mòdics –o gratuït, si la fa-
mília no podia afrontar-ho. Així va néi-

xer el que uns anys més tard seria la
Fundació Eulàlia Torras de Beà, Insti-
tut de Psiquiatria i Psicologia del Nen i
de l’Adolescent. Des d’aleshores, ha as-
sistit més de 35.000 pacients en salut
mental, ha donat suport i orientació a
les seves famílies, ha format més d’un
miler de professionals i ha dut a terme
una intensa activitat de recerca.

Diversos problemes de salut mental
que sorgeixen a l’etapa infantil o juve-
nil (ja siguin evolutius, psicològics,
conductuals o d’aprenentatge) poden
evolucionar cap a trastorns psicopa-
tològics a l’edat adulta. Per mirar d’evi-
tar-ho, la Fundació Eulàlia Torras de
Beà dedica un munt d’esforços a fer un
diagnòstic de la persona afectada, el
tractament i el seguiment.
La Fundació Eulàlia Torras de Beà
gestiona actualment tres centres de
salut mental infantil i juvenil, situats
als districtes de Gràcia i Sant Andreu i
a Montcada i Reixac, un centre de
desenvolupament infantil i atenció
precoç, una unitat de tractaments i
és, també, una institució col·labora-
dora per a la integració familiar. Tam-
bé ofereix suport assistencial psiquià-
tric i psicològic al Servei de Pediatria i
Neonatologia de l’Hospital de Sant
Pau i col·labora amb el Programa d’A-
tenció a la Població Adolescent d’Alt
Risc que desenvolupa el Centre Jove
d’Anticoncepció i Sexualitat.

Més informació:
Fundació Eulàlia Torras de Beà
C. Santa Eulàlia, 11-13
www.fetb.org

Quaranta anys al servei de la
salutmental infantil i juvenil

S A LU T

Assistents a una reunió a la Fundació Eulàlia Torras de Beà.

Conèixer l’art que
hi ha al carrer
Els carrers i les places de la ciutat
compten amb nombroses obres
d’art. Aquest llibre és un catàleg
de tot aquest art públic amb tex-
tos d’un nombrós grup de pro-
fessionals, estudiosos i especia-
listes que n’han fet una lectura
històrica i una anàlisi artística.
Cada peça va acompanyada d’una
il·lustració.

Art Públic de Barcelona
Jaume Sobrequés, Josep M.
Huertas, Jaume Fabre i altres.
Edita: Ajuntament de Barcelona i
Àmbit Serveis Editorials.
PVP: 68 euros

LLIBRES

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

GRUPS MUNICIPALS

Millorem
l’accessibilitat als
nostres barris
PSC. Guillem Espriu

Gràcia, en aquest
mandat, ha fet
una forta inver-
sió per tal de mi-
llorar l’accessibili-

tat als carrers dels nostres
barris. Les estratègies aplica-
des varien en funció del terri-
tori: diferenciant la plana dels
Turons, com és el cas del Coll.
Així, doncs, al barri del Coll, a
part del conjunt de baranes
que s’han instal·lat a carrers
amb pendents, hi hem cons-
truït dues escales mecàniques
reversibles –les primeres a Bar-
celona–, que ajudaran a salvar
distàncies i alhora milloraran
la connectivitat de la part més
baixa del barri amb la part més
alta. Tot plegat, doncs, és un
esforç destinat al conjunt de la
ciutadania, tot i que beneficia
especialment les persones amb
mobilitat reduïda i, en concret,
la nostra gent gran. En aquest
sentit, una de les obligacions
que ens ha d’unir com a socie-
tat és adoptar el nostre espai
públic als col·lectius amb més
necessitats.

UnParkGüell
per a Gràcia
CiU. Francina Vila

El pla del Park
Güell presentat
pel govern pateix
un defecte d’ori-
gen que és la

manca de consens amb els veïns
del seu entorn. Amés, no té
ambició integral i només se cen-
tra en la part turística. Per què
fem les coses només pensant en
qui ve de fora? Què passa amb
els graciencs? Per al GrupMuni-
cipal de CiU un pla per al Park
Güell hauria de considerar els
aspectes següents: cap tanca-
ment per al veïnat, el parc és un
espai de gaudi i de connexió en-
tre barris; millora de les 2/3
parts de zona boscosa; integra-
ció i millora dels carrers i els
barris de l’entorn; solució dels
problemes demobilitat, segure-
tat, manteniment, neteja i en-
llumenat; concreció del model
turístic i d’explotació econòmica
del parc en consens amb els re-
sidents i comerciants de l’en-
torn i que hi elimini la venda
ambulant. Com que lamesura
no preveu tots aquests aspectes
i no té el suport veïnal, dema-
nem al Govern d’Hereu que re-
tiri el pla i enceti un procés per
consensuar-ne un de nou.

UnaGràciamés
humana
PPC. Àngels Esteller

Gràcia reclama
incorporar més
flors i verd als
carrers, conju-
gant els objectius

de sostenibilitat amb una
imatge més colorista del dis-
tricte. El govern municipal
aposta massa per places dures
marcades per l'asfalt, com és el
cas de la plaça Lesseps. Els
projectes de places i parcs han
d’estar pensats principalment
per a la gent gran i els nens,
que són els usuaris majoritaris
d’aquests espais. El districte
necessita més zones enjardi-
nades, millor mobiliari urbà,
noves zones de jocs infantils,
com també incrementar la
il·luminació per donar segure-
tat als vianants i incrementar
la neteja a les places i carrers.
Gràcia no es una excepción a
otras peticiones barcelonesas
como luchar contra la crisis y
la delincuencia aumentando el
número de policías, la aten-
ción a las personas, con más
equipamientos y servicios so-
ciales, y una inmigración orde-
nada que cumpla la ley y res-
pete a la ciudad y el país que
les acoge.

Ecologia quotidiana

ICV-EUiA. Ricard Gomà

En els darrers
mesos hem des-
plegat a tots els
districtes la nova
contracta de ne-

teja de Barcelona. La seva cara
més visible són els nous con-
tenidors, més accessibles i més
a prop de tothom, ja que
n’hem augmentat el nombre
en un 37%. El servei de neteja
de la via pública també ha aug-
mentat la seva freqüència mit-
jana. Alhora, hem estès a tota
la ciutat la recollida selectiva
de la fracció orgànica –la que
es diposita en els contenidors
marrons–, que ens permet
aprofitar una part important
dels residus per fer compost
per a jardineria o per generar
gas i electricitat. Fem així un
nou salt endavant cap a una
ciutat més sostenible, més
verda, més humana, però ens
cal la col·laboració de tothom.
L’ecologia de la quotidianitat
és, sens dubte, la que té un po-
tencial més elevat de transfor-
mació, perquè sense els canvis
d’hàbit a petita escala, en el
dia a dia, de poc serveixen els
compromisos i declaracions
d’alt nivell.

A la Sedeta sí i al Park
Güell no?
ERC. Ricard Martínez

Guanya el barri,
guanya la Sedeta.
Aquest seria el
resum de l'acord
polític perquè no

s'edifiqui a la plaça de la Sede-
ta, es doni continuïtat als bucs
d'assaig, s’hi creï un espai per
a joves i es reformi la plaça a
partir d'un procés de partici-
pació veïnal. Així mateix, el
compromís de cercar un espai
per al centre de serveis socials
al barri del Camp d’en Grassot
manté viva la necessitat d'a-
quest servei de proximitat.
Simultàniament, però, s'anun-
cia que les obres per tancar el
Park Güell i controlar-hi l'accés
començaran ben aviat. No hi
ha consens polític (com a la
Sedeta), hi ha rebuig veïnal
(com a la Sedeta) i s'han plan-
tejat alternatives (com a la Se-
deta). Però hi canvien dues co-
ses: que no es depèn d'una
votació per continuar amb el
projecte i que la principal in-
terlocutora del govern munici-
pal és la responsable de Parcs i
Jardins, a qui, ja es veu, no li
serveixen altres arguments
per modificar els projectes que
perdre votacions.
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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 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

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

PUBLICACIONS

L’Independent de Gràcia
La Perla, 31. Tel. 93 217 44 10
www.independent.cat/gracia/

Revista Gracinova
Muntaner, 521, entl. Tel. 93 284 77 13
De l’Associació de Comerciants Gracinova

El teu comerç
Providència, 42. Tel. 660 88 43 56
Federació d’Associacions de Comerciants
Industrials i Artesans de Gràcia

La Tortuga
www.latortuga.cat

INTERNET

Web d'obres

Informació actualitzada setmanalment de
totes les obres que es fan a Barcelona.
Inclou una bústia per atendre les consul-
tes, les queixes i els suggeriments de la ciu-
tadania. Hi ha totes les obres que afecten
la via pública i que tenen una durada pre-
vista superior a una setmana.
www.bcn.cat/obres

Web d'Idea Diagonal

Nous continguts audiovisuals i informació
sobre com serà el vot durant la consulta
que es portarà a terme entre el 10 i el 16
de maig. La votació serà electrònica i es
podrà fer de manera presencial en qualse-
vol dels Punts de Consulta Presencial
(PCP) habilitats amb aquesta finalitat.
www.bcn.cat/diagonal

wPOL I E SPORT IU

Pere S.Paredes

Aquest 2010, el recordaran els
membres de l’Agrupació Esporti-

va CorreCATagafo com la temporada
en què van iniciar la seva singladura
oficialment.
Segons David Prats, component del
club CorreCATagafo, “som els únics
que hem quedat després que la Secció
d’atletisme del CN Catalunya s’hagi
dissolt. Hi ha alguns dels seus com-
ponents que ja formen part del nos-
tre club i continuen practicant l’es-
port quemés els agrada”.
El membres d’aquest nou club d’at-
letisme de Gràcia ja corrien junts des
de fa anys i el 2009 es van plantejar
“formar un club oficial, amb el qual
participarien en diferents proves sota
unmateix color”, explica Prats.
Aquest color, conegut internacional-
ment, és el trencadís de Gaudí i un
dels seus símbols més reconeguts és
el drac del Park Güell, indret utilitzat

pels membres de CorreCATagafo per
fer-hi els entrenaments.
“Aquí ens posem en forma —explica
Prats— per poder participar en nom-
broses proves, sobretot en diferents
maratons tan nacionals com interna-
cionals: la de Sant Sebastià, la de Bar-
celona, la de Tòquio, etc.”.
CorreCATagafo es compon, actual-
ment, de 65 homes i 20 dones, que
també entrenen per participar en di-
ferents triatlons. “És una manera d’a-
profitar el fort entrenament que fem.
D’aquesta manera, trenquem una
mica la rutina i també ens entrenem

al gimnàs, a la piscina i amb la bicicle-
ta”, diu el component d’aquest club.
CorreCATagafo vol ser un dels mo-
tors de l’esport amb la seva promoció
a tots els nivells; vol dedicar una es-
pecial atenció als seus components
oferint-los assessorament tècnic i fí-
sic, tant d’entrenadors com de plans
personalitzats.

Més informació:
Club CorreCATagafo
Telèfon: 677 615 530
www.correcatagafo.com
info@hugoprats.com

Un grup nombrós
d’amics s’està
especialitzant en les
proves més dures del
món de l’atletisme.
El drac del Park Güell és
el seu símbol

Els membres de l’agrupació CorreCATagafo, al Park Güell.

Neix CorreCATagafo,un nou club
d’atletismedeGràcia

Redacció
L’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu;
la consellera de Justícia, Montser-
rat Tura, i el degà del Col·legi d’Ad-
vocats de Barcelona (ICAB), Pedro
L. Yúfera, han signat un conveni
per posar enmarxa un servei d’in-

formació, orientació jurídica i me-
diació a l’Oficina d’Atenció al Ciu-
tadà (OAC) de la plaça SantMi-
quel. El conveni es va signar el 5 de
febrer passat a la seu del Col·legi
d’Advocats i “permetrà avançar en
unmodel d’orientació jurídica gra-

tuïtamolt àgil i a l’abast de tot-
hom”, segons vamanifestar l’alcal-
de. El conveni té com a objectiu
crear un servei gratuït i proper
d’informació i orientació jurídica i
mediació per als ciutadans, que re-
forci la proximitat de la justícia ara
que els serveis jurídics s’han tras-
lladat a la Ciutat de la Justícia, a la
frontera amb l’Hospitalet. El servei
també oferirà assessorament sobre
l’assistència jurídica gratuïta que
ofereix el Col·legi d’Advocats de
Barcelona. I potenciarà la media-
ció, una via alternativa per resoldre
conflictesmitjançant el diàleg que
evita l’entrada d’assumptes al jut-
jat. La posada enmarxa del nou
servei està lligada a la propera
transformació de l’OAC de Sant
Miquel en una oficinamultiserveis
d’atenció al ciutadà. Un grup de
treball està definint com serà i com
funcionarà aquest nou servei.

Barcelona tindrà un servei
d’atenció jurídica gratuïta

S ERVE I PÚBL IC
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Quin és el secret per superar el
segle de vida?
Doncs no beure ni fumar mai i treba-
llar més de 23 hores al dia!
Però són moltes hores!
Després de la guerra, quan hi havia
restriccions elèctriques, jo feia grups
de corrent per als cinemes. Obria el
taller a les sis del matí i tancava pas-
sades les deu de la nit. I, després, a fer
rondes pels cinemes. Havia de treba-
llar molt perquè la meva família men-
gés. La postguerra va ser molt dura.
Hi ha moltes històries per expli-
car d'aquest període, oi?
Vaig escriure les memòries perquè
tothom sabés què havia passat. Amb
el temps, he explicat històries que ha-
via promès no explicar fins que ja no
hi fossin les persones implicades.
Com quines?
Abans de l'alçament del 18 de juliol,
hi havia un pla per destruir edificis
com el de la Generalitat. Un oficial

amic meu va desmuntar unes peces
d'artilleria i va evitar que el pla es du-
gués a terme. Durant la guerra, jo era
oficial de l'exèrcit.
Què feia concretament?
Arreglava peces d'artilleria. Un cop la
República va comprar canons a Rús-
sia, quan ens van arribar vam veure
que els projectils no eren els ade-
quats. Vaig haver de canviar el meca-
nisme perquè anessin bé.
El més dur, però, va ser la derro-
ta...
Després de la guerra vaig estar en un
camp de concentració a França du-
rant sis mesos. Vaig poder tornar
amb els avals d'un oncle de l'exconse-
ller de la Generalitat, Pere Cullell.
Vaig salvar-me de ser destinat a l'Àfri-
ca perquè, entre altres coses, de jove-
net havia estat d'un centre catòlic.
Com es va reincorporar a la vida
civil?
Vaig començar a treballar en un taller
on fabricaven motors d'explosió que
estava al carrer Rosselló. Guanyava
setze pessetes al dia com a encarre-
gat. També vaig treballar en una fà-
brica que feia màquines de gènere de

punt i després muntacàrregues. Vaig
ser dels primers que va fer ascensors
hidràulics a la ciutat de Barcelona.
I, més enllà de la feina, la seva
altra passió ha estat el futbol...
Sí, i tant. De nen, amb la colla havíem
pujat a dalt de l'Arc de Triomf a jugar
a futbol amb una pilota de drap. Amb
uns quants anys més em vaig fer soci
del Sant Andreu, perquè era més ba-

rat que fer-me del Barça, però jo sem-
pre he tingut sang culé. Vaig anar a
veure futbol a Les Corts i després al
Camp Nou. Com que els voltants es-
taven per urbanitzar, quan plovia,
tornàvem de l'estadi plens de fang...
Quins jugadors d'aquells temps
recorda especialment?
En Samitier, Alcántara, després Kuba-

la, Suárez..., molts. El FC Barcelona
sempre ha estat un gran equip, tot i
que el Real Madrid sempre ha fet
mans i mànigues per fer-nos mal.
Parlant del Barça, vostè ha vist
el Barça de les Cinc Copes i el de
les Sis Copes. Quin dels dos
equips ha jugat millor?
El Barça de Guardiola.
Què és allò que més li agrada?
Que tots són bons, no pots distingir
un jugador per sobre d'un altre. Es
parla molt del Messi, per exemple. En
Lionel Messi va venir a Barcelona
amb 12 anys i era un noi esquifit. El
Barça l'ha fet créixer i l'ha convertit
en un home.
S'imaginava que en Pep Guardio-
la faria un equip guanyador?
Amb els jugadors que té era normal
que guanyessin sis copes.
Quan gira el cap i mira l'horitzó
de més de cent anys, què hi veu?
Lleganyes als ulls!
Home...
Bé, sincerament, sóc feliç perquè estic
envoltat de la meva família i els qui
queden m'estimen molt i jo els esti-
mo molt.

ENTR EV I S TA Pere Casel les , g rac ienc centenar i

Caselles considera que l'equip de Pep Guardiola és millor que el Barça de les Cinc Copes.

Nascut al carrer Portal Nou fa 102 anys.Després de

la Guerra Civil va venir a viure a Gràcia,d'on ha

estat veí fins a l'actualitat.Va sermestre industrial

mecànic i,més enllà de lesmàquines, la seva gran

passió és el futbol i,més concretament,el Barça.

Als 99 anys va escriureMemòries de l'avi Pere

“De nen,pujàvema dalt
de l'Arc deTriomf per

jugar a futbol amb una
pilota de drap”

“El secret per superar el
segle de vida? Treballar
més de 23 hores”

Miquel
Pellicer


