
Els propietaris d’habitatges i les
comunitats de propietaris del barri
del Coll poden demanar un ajut
econòmic per rehabilitar l’edifici
gràcies a l’aportació econòmica de
la Llei de Barris. Els ajuts són per a
obres estructurals, obres no es-
tructurals, millores d’accessibilitat,
millores en les instal·lacions i ac-
tuacions de sostenibilitat i rehabi-
litació energètica. Els edificis han
de tenir una antiguitat superior als
10 anys. La subvenció que es pot
obtenir pot arribar fins al 50% de
l’import de les obres, més les des-
peses de llicències i del projecte.
D’altra banda, com a mínim el
50% de la superfície útil de l’habi-
tatge ha de ser residència habitual
i permanent.

Impuls a la rehabilitació
d’habitatges al barri del Coll

CONVIVÈNCIA

Nous projectes
se sumen als ja
existents

OBJECTIU

Potenciar la cohesió
entre veïns, centres
educatius i entitats

PROJECTES

Se’n beneficien infants,
famílies, gent gran i
persones nouvingudes

Pàg. 3

ENTREVISTA Pàg. 8

Jordi Roura
Músic

“Fa quasi quaranta
anys que el grup
Ara Va de Bo actuem
per tot el país i és
hora de fer arrels”

PLE DEL DISTRICTE Pàg. 6

Acaben les obres
que han millorat
fins a 40 espais
dels barris

POLIESPORTIU Pàg. 7

Club Ciclista Gràcia
Celebra el seu
80è aniversari

SERVEI PÚBLIC Pàg. 6

Informació sobre la
recollida orgànica

EQUIPAMENTS Pàg. 6

Tradicionàrius
Torna amb més de
40 concerts programats

Pàg. 5
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L’Oficina de l’Habitatge de la plaça de la Vila tramita els ajuts.

El Districte dóna un nou
impuls a la cohesió social



G R À C I A

FESTES POPULARS DE SA
POBLA A GRÀCIA

Divendres 29 de gener
Germans Martorell i Cuncordia Launeddas
A les 22 h al Centre Artesà Tradicionàrius
Concerts.

Dissabte 30 de gener
Encesa dels foguerons
A les 21.30 h a les places del Diamant, la Virreina, del
Nord i els carrers Verdi del mig, Verdi de dalt Joan Blan-
ques, Torres, Tordera i Llibertat
Inici de la revetlla amb les ximbombes, cantadors i els
glosadors.

Dissabte 30 de gener
Balls i cants mallorquins
A les 23 h a la pl. de la Virreina
Amb els grups Abeniara de Felanitx (c. Mallorca) Sona-
dors de Lluc (Mallorca) i colles de xeremiers.

EXPOSICIONS

Del 13 al 31 de gener
Gràcia a través dels llibres
A partir de les 20.30 h al centre cívic El Coll (c. Aldea, 15-17)
Organitzat pel Taller d’Història de Gràcia.

INFANTIL

Fins al 31 de gener
Els tres porquets
Al Jove Teatre Regina (c. Sèneca, 22)
A càrrec de la Cia, Dreams Teatre.

Dijous 14 de febrer
Ràdio Elèctric
A les 18 h a El Cercle (c. Santa Magdalena, 12)
Carnaval infantil a càrrec de la companyia Tgràcia.
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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 la Muntanya, 12.
Centre de salut mental d’adults 93 218 93 02
Mare de Déu del Coll, 41.

FARMÀCIES

www.farmaciesdeguardia.com

MÚSICA

Dijous 21 de gener
Músiques del barri
A partir de les 20.30 h al centre cívic El Coll (c. Aldea, 15-17)
Orquestra de flautes dolces Musicus i altres músics.

Divendres 22 de gener
Se Atormenta una Vecina
21 h a l’espai jove La Fontana (c. Gran de Gràcia, 190)

Divendres 29 de gener
Minifestival de música independent
21 h a l’espai jove La Fontana (c. Gran de Gràcia, 190)

ITINERARIS

Dia 23 de gener
Itinerari històric “La construcció de
Gràcia. Les places”
Cal inscriure-s’hi al telèfon 647 843 08

TEATRE

Dies 23, 24, 30 i 31 de gener
Annie
Dissabtes 23 i 30 a les 18 h i diumenges 24 i 31 a les 11 h
a El Cercle (c. Santa Magdalena, 12)
Teatre musical.

Dies 5 i 6 de febrer
La encantadora familia Bliss
A les 22 h a El centre Moral (c. Ros de Olano, 9)
Obra de Noel Coward.

Diumenge 24 de gener
Autèntic Oest
A les 18 h a El centre Moral (c. Ros de Olano, 9)
XXIII Concurs de Teatre català a Gràcia. A càrrec del
Grup Taller Assaig Teatre.

L A COMUN I TAT ÉS COSA DE TOT S

Les ciutats, els barris, les comuni-
tats de veïns on vivim són els esce-
naris en què ciutadans i ciutadanes
coneixem els valors cívics i cons-
truïm les relacions socials que ens
permeten viure en comunitat.
És recomanable acollir els nous
veïns que arriben a l’escala, perquè
una bona rebuda facilita la integra-
ció i la participació en l’organització
de la comunitat.
Cal que algun membre de la comu-
nitat informi els nous veïns i veï-

nes de tot un seguit d’aspectes
indispensables que els cal conèixer:
les persones responsables de l’ac-
tual Junta de Propietaris, el tipus
d’organització per a la neteja de l’e-
difici, l’abonament de les quotes,
les principals normes de respecte i
convivència i l’ús dels espais comu-
nitaris.
Elaborar un protocol de benvinguda
on s’expliquin aquestes qüestions i
oferir-lo als nous veïns de l’escala és
de gran utilitat.

Acull els nous veïns i informa’ls del funcionament de la comunitat



Thaís Gutiérrez

El districte de Gràcia té
engegats una sèrie de

projectes i n’ha creat de nous
amb l’objectiu de fomentar la
convivència i la cohesió so-
cial entre tots els veïns, les
entitats, els centres educatius
del barri i els equipaments.
Aquests projectes estan divi-
dits en diferents àrees, que
van des dels més socials, com
el Pla de Benvingudes al bar-
ri, el Pla d’Impuls als camins
escolars o el Projecte Radars
al Camp d’en Grassot, fins a
altres projectes més associa-
tius com el Pla Entorn de la
Vila o Patis Oberts.

Un dels projectes destacats és
el Pla Entorn de la Vila, el qual
aspira a apropar les entitats
del barri a les escoles. El pas-
sat curs escolar 2008-2009 es
va fer un total de 65 accions
formatives per tal de fomentar
la participació dels alumnes a
les activitats que organitzen
les entitats de barri i van
comptar amb 3.500 partici-
pants. Un altre dels projectes
que s’han engegat és el de Pa-
tis Oberts, que s’està duent a
terme a l’escola Jovellanos, La
Sedeta i al Baldiri Reixac, amb
molt bona participació.
En el marc de la mobilitat, el
Districte continua impulsant

els camins escolars, amb l’ob-
jectiu de millorar la seguretat
i la mobilitat dels nens i ne-
nes en el seus desplaçaments
cap a l’escola.
D’altra banda, al barri de la
Salut s’està duent a terme el
Pla de Desenvolupament Co-

munitari –iniciat el 2005–
amb l’objectiu d’enfortir la
cohesió social, fomentar la
realització de projectes co-
munitaris, establir canals de
comunicació estables i poten-
ciar l’ús comunitari del Park
Güell. Des del mes de gener
del 2009 hi ha hagut 65 enti-
tats vinculades a aquest pla i
al voltant de 3.000 partici-
pants.
Com a nous projectes es des-
taquen el Radars al Camp
d’en Grassot, en col·laboració
amb la Creu Roja, per tal de
corresponsabilitzar els veïns

de l’atenció a la gent gran, es-
pecialment les persones que
viuen soles; i al barri del Coll
el Pla Benvingudes al barri,

amb la finalitat d’afavorir l’a-
collida de les persones nou-
vingudes i crear una xarxa de
suport social al seu voltant.
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Un dels projectes que s’impulsen són els camins escolars com el de l’escola Jujol.

El Districte de Gràcia continua

treballant per potenciar i enfortir

les relacions entre els ciutadans

mitjançant una sèrie de projectes

que s’estan duent a terme per tal

de facilitar la trobada i el diàleg

Gràcia treballa per potenciar la
convivència i la cohesió social

Es continua
impulsant els
camins escolars
per millorar la
seguretat

R A D A R S D E D I C AT S A L A G E N T G R A NA
El Projecte Radars, al Camp d’en Grassot, destaca per la gran tasca que està fent pels més

grans. Aquest pla treballa amb persones més grans de 85 anys que viuen soles o acom-

panyades d’una persona més gran de 65.Per a elles,s’ha creat la plataforma de seguiment

telefònic, una eina de prevenció dissenyada conjuntament amb la Creu Roja per tal d’aju-

dar a assegurar el benestar d’aquestes persones.Aquest any s’han incorporat 84 persones

a la plataforma telefònica i s’han derivat 32 casos a serveis socials.

CIUTADANS OPINEN

Carme Jiménez
Administrativa

És important que hi
hagi projectes així. La
nostra societat s’ha tor-
nat molt individualista
i pot ser que no hi hagi
participació de la gent,
sobretot de la més jove
per això; s’han de bus-
car vies de comunicació.

Joan Carrizosa
Recursos humans

Penso que és bo que es
facin projectes
d’aquests tipus per tal
de fomentar la con-
vivència entre la gent
gran i fer entre tots
una societat més sana.

Olivier Decriaud
Actor

Gràcia es un barrio que
tiene desde siempre
una trayectoria de con-
vivencia, asociativismo
y de entidades de
barrio, por eso me
parece bien que se
fomente.

Mercè Bernaus
Professora de
Ciències de l’Educació

L’escola s’ha d’obrir al
barri per tal que hi
hagi una col·laboració
activa entre tots els
agents de la xarxa edu-
cativa: mestres, pares,
administració, alumnes
i entitats veïnals.

Susanna Domingo
Funcionària

Estic totalment d’acord
amb l’obertura dels patis
de les escoles, però és
molt important que des
de l’administració es
forci a fer-ho també a les
concertades. Hem can-
viat d’escola per aquest
assumpte.

Ignasi Segura
Estudiant

És important que es
facin projectes com l’o-
bertura dels patis de les
escoles, perquè així, de
ben petits, tens coneixe-
ment de quines coses
s’estan fent al barri i
t’hi pots afegir de més
gran.

Q u i n a é s l a s e v a o p i n i ó s o b r e e l s p r o j e c t e s p e r p o t e n c i a r l a c o n v i v è n c i a a l d i s t r i c t e d e G r à c i a ?
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P L E D E L D I S T R I C T E

J.A.F.

El dia 2 de desembre, el
Districte de Gràcia va

celebrar el darrer Ple de
l’any 2009. Un dels primers
punts de l’ordre del dia va
ser l’informe del regidor del
Districte, Guillem Espriu,
sobre l’actuació dels darrers
mesos, en el qual va desta-
car les actuacions en l’àmbit
de la cohesió i de la con-
vivència i el balanç de les
obres finançades pel Fons
Estatal d’Inversió Local que,
en el moment de celebrar-
se el Ple, estaven a punt de
finalitzar en la seva totali-
tat, amb la qual cosa es
complia una de les condi-
cions que demanava el Go-
vern de l’Estat. El regidor va
explicar que s’ha fet un to-
tal de 23 intervencions en
40 espais dels barris amb

una inversió de més de 14,5
milions d’euros.
Per altra banda, l’equip de
govern va presentar altres
informes. El conseller de
Manteniment, Roger Ami-
gó, va informar sobre la

nova contracta de neteja; la
consellera de Drets Civils,
Míriam Carracedo, va infor-
mar del conveni entre el
Districte i el Taller d’Histò-
ria de Gràcia, i el conseller
de Comerç, Josep Anton Vi-
ñals, va informar sobre la
campanya de Nadal amb el
comerç.

En la part decisòria, el regi-
dor va presentar els pressu-
postos de l’Ajuntament de
Barcelona i del Districte de
Gràcia. Uns pressupostos
que pretenen mantenir l’es-
forç inversor i donar priori-
tat a l’atenció a les persones i
a la promoció econòmica tot
plegat, sense augmentar la
pressió fiscal gràcies a la con-
gelació de taxes i impostos.
La proposta va ser informa-
da desfavorablement amb
els vots negatius de CiU i PP,
l’abstenció d’ERC i els vots a
favor de PSC i ICV.
El Park Güell també va ser
present al Ple amb la presen-
tació d’un informe sobre Pla
Director del parc per part del
regidor i d’un tècnic del sec-
tor de Medi Ambient. Els
grups de CiU i ERC van pre-
sentar una proposta alterna-
tiva cadascun. Totes dues
van ser aprovades amb els
vots de CiU, ERC i PP. Entre
les persones assistents al
Ple, hi havia un nombrós
grup de veïns i entitats dels
barris del Coll i la Salut.

Acaben les obres que han millorat
fins a 40 espais dels barris

Un moment del Ple del passat 2 de desembre.

S’han fet 23
intervencions
amb una inversió
de més de 14,5
milions d’euros

El darrer Ple de l’any 2009 va servir per
conèixer el final de les obres del Fons
Estatal, mentre l’oposició informa
negativament d’uns pressupostos de
marcat caràcter social

Història de la Diagonal (I)
Enderrocades les muralles que ofegaven la ciutat i n’impe-
dien el creixement, en la segona part del segle XIX, s’obria
una nova perspectiva urbanística per a Barcelona, en gua-
nyar tot aquell espai reservat i preservat pels militars du-
rant uns quants segles. El projecte va arribar de la mà d’Il-
defons Cerdà i el seu model d’Eixample quadriculat, però
no tot: una avinguda en diagonal, dividia tot aquell entra-
mat i s’internava en les terres d’altres pobles del pla de Bar-
celona, com Gràcia, les Corts, Sant Martí de Provençals i
Sarrià, els tres primers annexionats a Barcelona el 1897 i el
darrer el 1921. El primer tros de la Diagonal que es va ur-
banitzar fou el comprès entre Pau Claris i el passeig de Grà-
cia a partir de l’any 1884. Era un tram que no pertanyia a
Barcelona, sinó a la vila de Gràcia, l’Ajuntament de la qual
va decidir, el 1891, posar a la nova via el nom d’Argüelles,
un polític que no tenia cap relació amb Barcelona. Segons
investigacions de Lluís Permanyer, que ha seguit el cas, l’o-
rigen del nom es podria trobar en la vinculació amb la
maçoneria del polític i la d’algun representant del consisto-
ri gracienc. Uns anys després, el 1896, el traçat urbanitzat
de la Diagonal ja s’estenia entre el carrer Bruc i el camp d’en
Tuset, uns terrenys i una masia enclavats en el municipi de
Gràcia, que arribava fins al que avui és la plaça Francesc
Macià. Amb el anys, la pressió ciutadana i la disposició dels
propietaris van fer que s’anés urbanitzant a poc a poc fins a
arribar a Francesc Macià. En mig d’aquest creixement de
l’avinguda, Gràcia quedava incorporada a Barcelona el
1897, un fet que permetria a l’Ajuntament de Barcelona
unificar els criteris de construcció i de nom de la via.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’ArxiuMunicipal del Districte, 93 368 45 66

J. M. ContelÀLBUM HISTÒRIC

Cruïlla del carrer d’Argüelles (Diagonal) amb el pg. de
Gràcia. (Foto: Maruja Redondo)



Daniel Romaní

El Coll és un dels cinc barris
del districte de Gràcia, co-

negut sobretot pel parc de la
Creueta del Coll. Situat en una
antiga pedrera i amb un es-
tany-piscina a la part baixa, el
parc ocupa gairebé la meitat
de la superfície del barri. L’al-
tra meitat alberga una trama
urbana que es va començar a
dibuixar al principi del segle
XX, inicialment amb masies i
cases. Cap als anys 60, la febre
urbanística va estendre l’edifi-
cació, sovint de manera poc
ordenada, fins i tot a les zones
de pendents més pronunciats.
Actualment, una part impor-
tant de les edificacions del
barri necessiten una rehabili-
tació total o parcial, i ara els
propietaris d’habitatges del
barri del Coll tenen ocasió de
dur-la a terme gràcies a l’apor-
tació econòmica de la Llei de

Barris. Així, els propietaris o
les comunitats de propietaris
d’edificis amb una antiguitat
superior als 10 anys poden
demanar ajuts econòmics per
tal de realitzar obres estructu-
rals, obres no estructurals, mi-
llores d’accessibilitat, millores

en les instal·lacions i actua-
cions de sostenibilitat i reha-
bilitació energètica. La sub-
venció que es pot obtenir pot
arribar fins al 50% de l’import
de les obres protegibles, més
les despeses de llicències i del
projecte. Un dels requisits im-

prescindibles per poder-la de-
manar és que com a mínim el
50% de la superfície útil de
l’habitatge sigui residència ha-
bitual i permanent.
Per obtenir la subvenció
econòmica cal adreçar-se a
l’Oficina de l’Habitatge de
Gràcia (plaça de la Vila de
Gràcia, 3), que proporciona
informació detallada dels re-
quisits tècnics, les obligacions
generals, la quantia dels ajuts
i d’altres aspectes de la seva
tramitació. És a l’Oficina de
l’Habitatge on cal fer arribar
la documentació necessària.
L’Oficina de l’Habitatge tam-
bé informa dels ajuts per a la
rehabilitació d’habitatges als
altres barris de Gràcia, dels
ajuts per a la instal·lació d’as-
censors, proporciona infor-
mació sobre l’accés a l’habi-
tatge protegit i social, ajuts al
lloguer i borses d’habitatge, i
informació, assessorament i
mediació sobre problemes re-
latius a l’habitatge, especial-
ment en casos d’assetjament,
sobreocupació i infrahabitat-
ge, entre altres aspectes.

Tornen els Foguerons
La festa dels Foguerons de Sant Antoni, Sa Pobla a
Gràcia torna un anymés a il·luminar la nit gracienca
del darrer cap de setmana de gener. A les 21.30 hores
del dissabte 30 s’encendran els foguerons de les pla-
ces del Diamant i La Virreina i dels carrers Verdi,
Joan Blanques, Torres, Tordera i Llibertat. A partir de
les 11 de la nit, la plaça de la Virreina serà l’escenari
de balls i cantsmallorquins amb Abeniara de Fela-
nitx, Sonadors de Lluc i les colles de xeremeiers.

L’Home dels Nassos a Gràcia
L’Home del Nassos, aquell personatge de la cultura
popular barcelonina que té tants nassos com dies té
l’any i que surt al carrer només el dia 31 de desem-
bre, va passar per la Vila de Gràcia l’últim dia de l’any
2009 per celebrar la recuperació de la glorieta de la
finca del carrer Astúries, 89, que havia desaparegut
anys enrere. Aquesta finca, on va neixer el gimnasta
Joaquim Blume, és obra de l’arquitecte modernista
Cèsar Martinell.

Els Consells de Barri es renoven
Vallcarca i els Penitents i el Coll ja han constituït els
seus respectius Consells de Barri, un òrgan de partici-
pació ciutadana on es poden debatre els assumptes
d’interès del barri i on la ciutadania pot fer preguntes
i suggeriments. Els consells s’estan renovant, d’acord
amb la nova normativa, amb la incorporació de repre-
sentants de les entitats i amb la creació d’una vicepre-
sidència elegida entre les entitats membres.

Més de 30 documentals a DocsBarcelona
El febrer torna a ser el més dels documentals. Entre
els dies 2 i 7, el Festival DocsBarcelona presenta més
de 30 films repartits en vuit seccions: Panorama, Le
Dernier Repàs, Història, Catalan Day, DOC! DOC!
DOC!, 12-16, 7-11, i Xtra. Aquest festival no compe-
titiu, presenta obres de noms consagrats al costat
d’autors novells que es poden veure a Cines Verdi i a
la Filmoteca de la Generalitat, entre altres espais.
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N O T Í C I E Sf

Els propietaris
d’habitatges i les
comunitats de
propietaris del barri
del Coll poden
demanar un ajut per
rehabilitar l’edifici.
Els edificis han de
tenir més de 10 anys
d’antiguitat

L’Oficina de l’Habitatge de la plaça de la Vila de Gràcia.

El nou jardinet provisional de l’avinguda Vallcarca.

L’avinguda Vallcarca estrena un nou jardinet
Redacció

La millora de l’espai públic
es veu molt en la realitza-

ció de grans actuacions a
carrers i places, en ocasions
amb obres de gran rellevància
i molt esperades, com és el cas
de la plaça Lesseps, que va ser
inaugurada al principi d’abril
de l’any passat.
Hi ha, però, molts altres es-
pais, més petits, però no per
això menys importants, que
cal tenir també en compte. La

repercussió que tenen les
obres en aquests espais no te-
nen tant de ressò entre la ciu-
tadania en general, però mi-
lloren la qualitat de vida de les
persones que viuen al seu en-
torn. Aquest és el cas d’un pe-
tit espai públic, situat a l’avin-
guda de Vallcarca, 250 bis,
que ha estat regenerat i trans-
format en un jardinet. L’espai,
situat entre dos edificis d’ha-
bitatges separats, s’ha reurba-
nitzat amb un nou paviment

de panot i amb formigó acolo-
rit. La part posterior s’ha mi-
llorat amb un tancament amb
una reixa de lamel·les d’alumi-
ni i també s’hi han instal·lat
bancs: fanals i s’hi han plantat
arbres i altra vegetació, entre
els quals es poden destacar
magnòlies i heures tapissants.
El resultat final és un jardinet
de prop de 300 metres qua-
drats que poden utilitzar a
partir d’ara els veïns i veïnes
de l’entorn.

La subvenció pot
arribar fins al
50% de l’import
de les obres

Ajuts per rehabilitar els
habitatges del barri del Coll

O F I C I N A D E L’ H A B I TAT G EA
HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC

• Matins de dilluns a divendres de les 9 a les 14 h

• Tardes, dilluns, dimarts i dimecres de les 16 a les 18 h

• Dijous de les 16 a les 21.30 h
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La nostra creativitat està esperant que li do-
nin un cop de mà, i això és el que fan a Op-

ció Diamant, un espai que ens ensenya a fer
sortir l’artista que tenim dins. Els argentins
Cristián i M. Carmen fa molt de temps que do-
nen classes de diverses tècniques artístiques,
tant a l’Argentina com aquí. Fa dos anys i mig
van crear l’espai Opció Diamant, on fan cursos i
tallers perquè la gent aprengui les tècniques i
expressi la seva creativitat. Fan cursos de dibuix
i pintura, de costura, de patronatge, de joieria

tèxtil i de calçat. Per a la gent que ja té experièn-
cia en costura i patronatge també fan tallers, en
els quals cadascú planteja el seu projecte i se li
fa un guiatge personalitzat perquè pugui fer-lo
realitat de manera creativa. Ens sorprendrà el
que podem arribar a fer. A més de la part do-
cent, a Opció Diamant venen articles de dife-
rents artesans que viuen a Barcelona.

Opció Diamant
C. de l’Or, 6 / Telèfon: 93 551 93 74

E L TAU L E L L

Un espai per aprendre, crear i expressar-se

Fan cursos, tallers i venda d’articles artesans.

Joan Anton Font

E Q U I PA M E N T S

Jordi Miró

L’auditori del Centre Ar-
tesà Tradicionarius

(CAT) serà el centre neuràlgic
de la XXIII edició del festival
de música popular i tradicio-
nal, el ja conegudíssim Tradi-
cionàrius, que aquest any se
celebrarà entre el proper 15
de gener i el 26 de març. Amb
la programació ja gairebé to-
talment establerta, hi haurà
en aquests tres mesos de fes-
tival al voltant de 40 concerts
que se celebraran entre el
CAT, els mercats de Gràcia i
l’Auditori, que acollirà per
exemple una sessió del Nue-
vo Mester de Juglaría, una
grup de música tradicional
castellana, de Segòvia, que va
començar la seva carrera l’any
1969 i després de 28 discos

són una de les referències d’a-
quest tipus de música. No
faltaran tampoc grans grups
de la música tradicional, com
Kepa Junkera i Quico el Cè-
lio, el Noi i el Mut de Ferre-
ries. “El costum és que el di-
vendres és el dia gran del

Tradicionàrius, però sempre
hi ha altres activitats comple-
mentàries”, va explicar Jordi
Fàbregas, director d’un festi-
val que ja s’acosta als seus
primers 25 anys de vida.
Fa dos anys el Tradicionàrius
va incorporar una activitat

als matins dels dissabtes que
du per nom “Folk als mer-
cats” i consisteix en una sèrie
d’actuacions als mercats del
districte. Els dilluns hi ha una
altra activitat, “Punt de tro-
bada”, en col·laboració amb
l’Aula de Música Tradicional.
I aquest any, segons explica
Jordi Fàbregas, el festival re-
cupera una activitat que no
duia a terme des de fa set
edicions, les matinals infan-
tils folk, que es faran els diu-
menges al migdia a la matei-
xa seu del CAT, a la travessia
Sant Antoni, 6. “Estan pensa-
des aquests matinals per al
públic infantil i famílies en
general, i són una molt bona
activitat d’oci, amb barreja de
música

Més informació
Centre Artesà
Tradicionarius
Travessia Sant Antoni, 6-8
www.tradicionarius.cat

Se celebrarà entre el
15 de gener i el 25 de
març al CAT, els
mercats i l’Auditori

La 23a edició del cèlebre festival de música
popular i tradicional comptarà amb
artistes com Kepa Junkera

Ball al CAT.

El Tradicionàrius torna amb
més de 40 concerts programats

S E R V E I P Ú B L I C

Redacció
Els contenidors de recollida de residus s’estan reno-
vant i aviat hauran arribat a tots els districtes. Molts
veïns i veïnes ja han comprovat que n’hi ha un de nou,
amb la tapa de color marró. És el contenidor per a la
recollida selectiva dematèria orgànica, la qual a partir
d’ara es farà a tota la ciutat.
L’ ampliació de la recollida orgànica al conjunt de Bar-
celona és la gran novetat de la contracta de neteja
2009-2017, en funcionament des del novembre. Al
contenidormarró, s’hi ha de dipositar restes de fruita,
verdura, carn, peix, closques d’ou, demarisc i de fruits
secs, marro del cafè, restes de plantes i herbes o taps
de suro, entre d’altres restes orgàniques.
Per tal de facilitar el reciclatge orgànic als ciutadans i
ciutadanes i de resoldre’n els dubtes, l’Ajuntament ha
posat enmarxa uns punts d’informació a tots els dis-
trictes, els quals estaran oberts fins al 27 de febrer. En
aquests punts, els veïns i veïnes rebran gratuïtament
un cubell per a dipositar la brossa orgànica, un recep-
tari de cuina i uns imants per al frigorífic.

Punts informatius sobre la recollida orgànica:
Ciutat Vella
Seu del Districte. Plaça Bonsuccés, 3
Eixample
Mercat de la Concepció. C. Aragó, 313
Sants-Montjuïc
Seu del Districte. C. de la Creu Coberta, 104
Les Corts
Oficina d’Atenció al Ciutadà. Plaça Comas, 18
Sarrià-Sant Gervasi
ConsellMunicipal del Districte.
Plaça Consell de la Vila, 7, baixos
Gràcia
Oficina d’Atenció al Ciutadà. Plaça de la Vila, 2
Horta-Guinardó
Seu del Districte. Ronda del Guinardó, 49
Nou Barris
Seu del Districte. PlaçaMajor deNou Barris, 1
Sant Andreu
Centre Cultural Can Fabra. C. Segre, 24
Sant Martí.
Plaça Valentí Almirall, 1, baixos

Informació sobre la
recollida orgànica
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M U LT I M È D I A

TELEVISIÓ

Barcelona Televisió
“Connexió Barcelona”
De dilluns a divendres, de 12 a 14.30 h
Canal 39 UHF i Canal 26 TDT
www.barcelonatv.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.
De l’Associació de Comerciants Gracinova
Tel. 93 284 77 13

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

La Tortuga
www.latortuga.cat

INTERNET

Web d'obres

El nou web d'obres ofereix informació
actualitzada setmanalment de totes les
obres que s'estiguin fent a Barcelona, i
inclou una bústia per atendre les consultes,
les queixes i els suggeriments de la ciuta-
dania.
www.bcn.cat/obres

Web de la Diagonal

El web de la Diagonal es renova amb més
continguts, vídeos i un nou bloc on pots
dir la teva sobre el procés de transformació
d'una de les principals vies de la ciutat.
www.bcn.cat/diagonal

wP O L I E S P O R T I U

Pere S.Paredes

L’any 1929 va veure néixer el
Club Ciclista Gràcia, considerat

actualment com una de les entitats
més reconegudes i amb més història
de Barcelona, Catalunya i Espanya.
Per a la Junta Directiva, la celebració
d’aquest aniversari ha estat la feina
feta, dia a dia, per promoure i poten-
ciar el cicloturisme, amb tot un se-
guit de sortides i recorreguts diferen-
ciats tant en distància com en la
duresa de cadascun.
Albert Buscató explica: “Sempre bus-
quem que els nostres socis, que ja su-
peren els 50, trobin sortides adapta-
des a la gran quantitat de diferències
que hi ha entre cada ciclista”.
És a dir, no tothom té la mateixa
edat o força a les cames, o la mateixa
oportunitat de sortir cada dissabte, o
el mateix material. És per tot això
que el CC Gràcia, en el seu compro-
mís amb els associats, ha creat el

campionat de cicloturisme anual,
que es celebra des de març fins a no-
vembre.
Aquest campionat, que té sortides
cada dissabte al matí es divideix en
quatre grups de diferents nivells, on
poden participar cicloturistes entre
18 i 89 anys, i en excursions entre els
60 o els 200 quilòmetres.

“Una sorpresa que hem tingut –ex-
plica Buscató– és la gran quantitat
de ciclistes estrangers que tenim, els
quals en instal·lar-se a Barcelona
s’han associat amb nosaltres i vénen
a les sortides. Parlem de més de set o
vuit nacionalitat diferents”.

Aquesta activitat cicloturista surt
cada dissabte dels Jardinets de
Gràcia i té recorreguts que poden
anar fins a Mataró, Castelldefels,
Tarragona o Girona. “Si la gent està
interessada a participar-hi, només
ens ho ha de dir, perquè que no cal
ser soci en la primera excursió”,
precisa l’Albert.
Un dels principals objectius del CC
Gràcia i de les seves excursions de
cicloturisme és “potenciar la pràcti-
ca de l’esport, en aquest cas el ci-
clisme, en un molt bon ambient,
amb molt respecte i companyonia”.
Les activitats excursionistes d’a-
quest club de Gràcia no es tanquen
només amb aquest campionat; els
mesos en els quals no n’hi ha, tam-
bé es fan les pertinents sortides.
Actualment, la Junta del CC Gràcia
està potenciant molt el Grup D, en
el qual participen els cicloturistes
que passen dels 60 anys: “aquests
socis fan les seves sortides a un
ritme molt tranquil, i cada dia
veiem que hi ha més adeptes i gent
que es torna a enganxar”.
El CC Gràcia, a més a més, promou
una part no tan esportiva i de la
qual altres socis poden gaudir: la
part més social. En aquesta part
podem trobar sortides i excur-
sions, però fetes amb autocar;
nombrosos sopars, conferències,
col·loquis, etc.

Per a més informació:
Club Ciclista Gràcia
Sant Joaquim, 8-10
Telèfon: 93 415 18 42
Divendres de 18 a 23 hores
ccgracia@ccgracia.org
www.ccgracia.org

El club té com a
consigna potenciar
l’esport, el bon ambient
i la companyonia

Integrants del Club Ciclista de Gràcia a la plaça Lesseps celebrant l’inici de la temporada 2009.

El Club Ciclista Gràcia celebra
el seu 80è aniversari

Aquest club ciclista de Gràcia manté dues branques
que donen un gran ventall de possibilitats a tots
els seus socis: la part esportiva i la part social
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Què són les Matinals Familiars del
Tradicionàrius, de les quals vostè
és coordinador?
Són espectacles infantils –cançons,
danses, narracions, jocs, gastrono-
mia...– basats en la cultura popular.
Tots són de petit format, sense esce-
naris ni focus, pensats perquè els in-
fants –i també els adults– gaudeixin
dels més petits detalls.
Totes tenen lloc al CAT?
Sí, ens va molt bé fer-ho en un espai es-
table. Era una vella aspiració. Aviat farà
quaranta anys que el grup Ara Va de Bo
actuem per tot el país i ja és hora de fer
arrels i que la nostra experiència servei-
xi perquè d’altres facin coses. Hem re-
but molt i ara ens toca donar.
Què oferirà les Matinals Familiars
del Tradicionàrius?
Encaixada de contes amb el grup La Bici-
cleta (24 de gener), rondalles tradicio-
nals catalanes que parlen del dimoni,
narrades per Teresa Duran, amb acom-
panyament musical del grup Ara Va de

Bo (7 de febrer), contes, cançons, dan-
ses, instruments i gastronomia del Ca-
merun (21 de febrer), un concert i taller
de construcció d’instruments fets a par-
tir d’estris casolans o construïts amb
materials reciclats, amb Fèlix de Blas i el
grup Ara Va de Bo (7 de març), i cançons
i contes de Veneçuela, Colòmbia, Cuba i
Mèxic que tenen el seu origen a Catalu-
nya i viceversa, amb Cecilia Bellorín i el
grup Ara Va de Bo (21 de març).
Un dels al·licients dels espectacles
d’Ara va de Bo són els instruments
que toqueu, d’allò més singulars.
Sí, són instruments poc corrents i molt
petits, com la concertina, un antic acor-
dió de mariners, i un violí d’esclop, que
ens ha construït expressament Sedo
Garcia, un luthier que va actuar amb el
nostre grup. També tenim un kamichi-
wai, un teatrí japonès amb uns dibuixos
que fan referència a la narració que ex-
pliquem o a la cançó que toquem.
Faci’ns cinc cèntims de l’experièn-
cia “Folk als Mercats”.
Fa dos d’anys, Ara Va de Bo vam actuar
al mercat de l’Estrella. Va ser una expe-
riència sorprenent i molt agradable. En-
guany, el Tradicionàrius promet supe-
rar-se. Us recomano que no us perdeu

l’actuació dissabte de Carnaval que es
farà al mercat de la Llibertat amb un
concert sorpresa d’una excel·lent for-
mació valenciana.
Gràcia és un dels feus del teatre
infantil que es fa a Catalunya, oi?
Sí, molts dels teatres històrics de Gràcia
acullen espectacles infantils: el Centre
Catòlic, Els Lluïsos, el Teatre Regina...
Els qui hem tingut el privilegi de gaudir
d’una bona programació de teatre ama-
teur a la nostra infantesa en aquests lo-
cals ens fa il·lusió veure com continuen
vius i no únicament per fer Els Pastorets
per Nadal.
Vostè va col·laborar estretament
amb Xesco Boix, de qui l’any pas-
sat es va commemorar el 25è ani-
versari de la seva mort.
Sí, i amb aquest motiu vam organitzar
al Tradicionàrius “Vol d’Oreneta”, un
concert-espectacle d’homenatge a en
Xesco que va durar més de dues hores.
Les sales del CAT, on va tenir lloc, eren
plenes de gom a gom. Va ser molt emo-
cionant. La gent deia que si en Xesco
fos viu estaria implicat en el Tradicionà-
rius. Ell va ser un dels fundadors d’Ara
Va de Bo, i nosaltres el tenim molt pre-
sent, com a artista i com a amic.

Vostè és nascut a Gràcia?
Sí, al Torrent de les Flors.
Quins indrets aprecia especial-
ment de Gràcia, aquells on acostu-
ma a passejar o a portar els amics
que el visiten?
El Park Güell, encara que sigui ple de tu-
ristes. Sempre hi pots trobar el teu racó
de pau i gaudir de la natura i l’arquitec-
tura. Per arribar-hi, hi vaig a peu pels
carrerons de La Salut, que són també
una delícia que hauríem de preservar.
També m’agrada molt el carrer Astúries,
que té molta vida: hi pots prendre un te
exòtic, escoltar música en viu, degustar
cuines d’arreu del món, menjars ecolò-
gics, hi ha restaurants familiars i les bo-
tigues de sempre... És un microcosmos
francament atractiu.
Hi troba a faltar alguna cosa a
Gràcia?
Més tranquil·litat a les nits.
Si en un incendi només pogués sal-
var una cançó del repertori de tots
els temps... quina en salvaria?
Seria un gran problema per a mi haver-
me de decidir. Possiblement faria un
popurri de temes amb cançó tradicio-
nal, jazz, rock, clàssic, cançó d’autor,
òpera i electrònica.

E N T R E V I S TA Jordi Roura , músic

Jordi Roure, amb un violí d’esclop a la seu del CAT.

Jordi Roura és músic, membre del grup

Ara Va de Bo. Coordina les Matinals Familiars

del Centre Artesà Tradicionàrius (CAT)

“Fa quasi quaranta anys
que el grup Ara Va de Bo
actuem per tot el país i
és hora de fer arrels”

Daniel
Romaní


