
El Districte de Gràcia impulsa no-
vament la campanya “Descobreix
el comerç de Gràcia”, en què parti-
cipen enguany 16 associacions de
comerciants del barri i 551 establi-
ments comercials. L’objectiu de la
iniciativa és potenciar durant les
festes de Nadal el característic co-
merç de proximitat i qualitat del
barri, i promoure l’associacionis-
me. En aquest sentit, s’han instal-
lat arreu de Gràcia 8 torretes in-
formatives amb la llista dels
comerços associats participants.
D’altra banda, s’ha renovat l’enllu-
menat de Nadal a Gran de Gràcia i
s’ha muntat un escenari a la plaça
Revolució amb actuacions musi-
cals cada tarda dirigides a tota la
família.

Una campanya potencia el
comerç de proximitat per Nadal

L’Oficina d’Atenció al
Ciutadà estrena seu

EQUIPAMENT

La nova Oficina
d’Atenció al Ciutadà
canvia de lloc

SITUACIÓ

A la seu del Districte,
plaça de la Vila de
Gràcia, número 2

ESPAI

Més de 200 m² per
facilitar les gestions
a la ciutadania

Pàg. 3

ENTREVISTA Pàg. 8

Gemma Lienas
Premi Ramon Llull de les
Lletres Catalanes

“Les joves no s’adonen
que elmón continua
sentmolt androcèntric
fins que tenen fills”

ENTITATS Pàg. 4

Dones de vol
Treballen contra la violència
de gènere

POLIESPORTIU Pàg. 7

Club d’Arquers de
Catalunya
És el més veterà d’Espanya

SERVEI PÚBLIC Pàg. 6

Nou servei de
neteja de pintades
i adhesius a les
persianes

EQUIPAMENTS Pàg. 6

Poliesportiu
municipal
del carrer Perill
Celebra el seu 20è aniversari

Pàg. 5
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Setze associacions de comerciants participen en la campanya.
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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

Fins a l’11 de gener
Encistella’t
Sala d’exposicions dels Lluïsos de Gràcia (pl. del Nord 7-10)
Dibuix en blanc i negre.

Fins al 23 de desembre
Infància robada. La protecció de menors
en el franquisme
Al centre municipal d’informació i recursos per a les dones
(Camèlies, 36-38).

Fins al 24 de desembre
Mira com sona!
De dilluns a divendres de 19 a 20 h. al centre artesà Tradi-
cionàrius (trav. Sant Antoni, 6-8)
De la fotògrafa Roser Otriz.

Divendres 18 de Desembre
Hip-hop winter session
A partir de les 21 h. Centre cívic El Coll (Aldea, 15)
Concert organitzat pels joves de 16 a 20 anys del Casal
de Joves el Coll.

Dissabte 19 de desembre
Concert d’Objectiu Freedònia-JAZZTAST
A les 21.30 h. Teatre dels Lluïsos de Gràcia (pl. del Nord, 7)
Tast de vins simultani a un concert de jazz de ROCIO
FAKS QUARTET (jazz-pop).

Dissabte 22 de desembre
NODEScartisRES
A les 20.30 h. Centre cívic La Sedeta (Sicília, 321).
Espectacle multidisciplinari produït per NODES DE
GRÀCIA.

Del 16 de desembre al 10 de gener
Fundació Concòrdia, des del Coll,
treballant per la solidaritat
Inauguració, el 16 de desembre a les 21 h, al centre cívic El
Coll (Aldea, 15)
Dóna a conèixer diferents projectes de cooperació amb
països del Tercer Món.

Dimecres 16 de desembre
Tertúlia sobre la figura de Joan Amades
A les 20 h. Fundació Festa Major de Gràcia (Igualada, 10).
Amb Amadeu Carbó, de la Fundació Joan Amades.

Divendres 18 de desembre
Caga Tió
De 17.30 a 19 h. al centre cívic La Sedeta (Sicília, 321).

Divendres 18 de desembre
Tió de Nadal
De 17 a 19 h. (av. Vallcarca, 252).

Dissabte 19 de desembre
Contes de Nadal
A les 18 h. Centre cívic El Coll (Aldea, 15).
A càrrec de Cia. Quitxalla.

Dissabte 19 de desembre
Concert de Nadal
A les 17 h. a la Fundació Orfeó Gracienc (Astúries, 83)
A càrrec de Cia. Quitxalla.

Del 19 de desembre al 10 de gener
“Els Pastorets” de Josep Maria Folch
i Torres
A les 18 h. Centre Moral Instructiu de Gràcia
(Ros de Olano, 9).

Diumenge 20 de desembre
Concert especial de Nadal
A partir de les 19 h. Centre cívic El Coll (Aldea, 15)
A càrrec de la Coral Mare de Déu del Coll i el Quintet
Innova a benefici de la Fundació Concòrdia.

Del 2 al 5 de gener
Recollida de cartes per als Reis Mags
D’11.30 a 14 h i de 17.30 a 20.30 h (travessera de Gràcia
amb Gran de Gràcia).

Dilluns 4 de gener
Cavalcada de les carteres reials a Gràcia
A les 18 h. als Jardinets de Gràcia, passant per trav. de
Gràcia, Sardenya, S. Antoni M. Claret, Tordera, Milà i
Fontanals, Puigmartí, Torrent de l’Olla i Diluvi fins a la
pl. de la Vila de Gràcia.

Fins al 5 de gener
Campanya de recollida de joguines
Coll-Vallcarca
Centre cívic El Coll (Aldea, 15).

Fins al 5 de gener
El conte de Nadal
A les 18 h. Jove Teatre Regina (Sèneca, 22).

Fins al 10 de gener
L’estel de Natzaret
Dissabtes i diumenges a les 18 h. al cercle catòlic de Gràcia
(Santa Magdalena, 12-14).



Jordi Miró

És un guany per a tothom,
tant per als treballadors

com per als usuaris. Des del
passat mes de novembre, l’O-
ficina d’Atenció al Ciutadà
(OAC) de Gràcia ja no es tro-
ba al carrer Francisco Giner,
sinó molt a prop, a la mateixa
seu del Districte, a la plaça de
la Vila de Gràcia (l’antiga pla-
ça Rius i Taulet). Només hi
ha uns metres de distància,
però la millora és substancial.
Es tracta d’un local ampli, de
200 m², situat a la planta bai-
xa de l’edifici de darrere de la

seu del Districte que s’ha re-
modelat per integrar-lo a l’e-
difici principal.
El pati és el nexe d’unió dels
dos edificis. Les seves caracte-
rístiques i la seva arquitectura
el converteixen en un espai
idoni per fer exposicions de
tot tipus. Després de traves-
sar el pati interior, s’accedeix
a la nova seu de l’OAC de Grà-
cia, que és oberta de dilluns a
divendres, de 8.30 a 17.30 h.
Una sala d’espera de 75 m²
evita aglomeracions mentre
els altres usuaris fan les ges-
tions. Per donar lluminositat

al conjunt, s’ha habilitat un
pati interior. La sala d’aten-
ció, de gairebé 100 m², dispo-
sa d’onze punts d’atenció al
ciutadà. S’hi poden fer moltes
gestions, però les més habitu-
als (segons el mateix perso-
nal) són assumptes d’empa-

dronament, d’informació so-
bre pagaments d’impostos,
per aconseguir llicències d’ac-
tivitats econòmiques, de re-
gistre de propietats, l’impost

de circulació, pagaments de
gual... Tot el que cal per in-
tentar fer la vida més fàcil al
ciutadà a l’hora d’enfrontar-se
amb els tràmits –de vegades
complicats– que demana l’Ad-
ministració. Gràcies a aquesta
nova seu, en la qual treballen

catorze persones i que per-
met més flexibilitat en el fun-
cionament que la de Francis-
co Giner (un espai més petit
on confluïen els que esperen
amb els que executaven les
gestions), es reduirà conside-
rablement el temps d’espera.
Aquestes mateixes obres han
servit per reconvertir l’antiga
sala d’exposicions situada a
l’entrada del Districte en un
espai on es mostra els ge-
gants i altres figures de la
imatgeria popular.

Més informació:
OAC de Gràcia
Plaça Vila de Gràcia, 2
De dilluns a divendres,
de 8.30 a 17 h
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Nova seu de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de Gràcia.

Des demitjan novembre, l’Oficina

d’Atenció al Ciutadà de Gràcia es

troba a lamateixa seu del Districte,

a on s’ha traslladat des de l’antic

local del carrer Francisco Giner

L’Oficina d’Atenció al Ciutadà
es trasllada a la seu del Districte

Es tracta d’un local
ampli, de 200 m²,
on els usuaris tenen
més comoditat

UN LLOC ON ADREÇAR - S E A L T EU D I S TR I C T EA
La ciutat de Barcelona disposa d’un total de 14 oficines d’atenció al ciutadà,una per cada

un dels deu districtes, una central a l’Ajuntament i tres subseus: la de la Marina, a Sants-

Montjuïc; la de la ZonaNord,aNouBarris, i la deGarcilaso,a Sant Andreu.Totes estanpre-

parades per fer les mateixes gestions i facilitar la“vida administrativa”als usuaris.

CIUTADANS OPINEN

Mohieddin
Dalgamone
Metge

Me parece más bonita
que la que estava ubi-
cada en la calle
Francisco Giner, es más
agradable en ilumina-
ción y espacio y está
mejor organizada.

Maria Roca
Jubilada

Tot i que està força ben
organitzada, penso que
ha quedat una mica
petita, ja no tant per
l'espai, sinó per l'aten-
ció. Hi hauria d'haver
més gent atenent.
Gràcia s'ha fet gran.

Enric Roig
Jubilat

Penso que encara no
funciona com hauria de
funcionar. El ciutadà
no sap on ha de dirigir-
se i la numeració de les
taules no segueixen un
ordre. La veritat és que
és bastant confusa.

Mauricio Roa
Cambrer

Me parece muy bien, es
mucho más bonita, más
amplia y, aunque
podría mejorar, es más
ágil que la anterior.

Esther Bernandó
Prejubilada

Em sembla bé, t'infor-
men molt bé i amb el
sistema de posar el
temps d'espera al núme-
ro saps quant de temps
falta perquè et toqui. I
si hi ha molta gent, pots
fer algun tràmit a prop i
tornar quan et toca.

Esther Lizana
Esteticista

Estèticament em sem-
bla bé, és un espai molt
bonic. Tot i que falta
acabar de polir l'orga-
nització, la predisposi-
ció i l'atenció al ciutadà
és molt bona.

Què l i s emb l a l a n ova O f i c i n a d ' A t e n c i ó a l C i u t a d à ?
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ENT I TAT S

Matilde Alsina

Quatre són les inte-
grants de Dones de

vol, una associació dedicada
a lluitar contra la violència
de gènere a través de la di-
vulgació i la recuperació de
les seves víctimes. Perquè és
possible que una persona
que ha patit aquest tipus de
situació es pugui recuperar.
Les integrants d’aquest grup
en són una prova: compar-
teixen dedicació a les vícti-
mes del maltractament des
que es van posar en contac-
te fa dos anys i mig, arran
d’un treball de recerca que
portava a terme la doctora
Neus Roca de la Universitat
de Barcelona. La professora
va contactar amb diverses
víctimes de violència de gè-
nere per poder demostrar
que la recuperació era possi-
ble i van preparar un treball

que van presentar a un sim-
posi on trobaren un alt grau
d’acceptació.
Això les va animar a crear
aquesta associació des de la
qual escolten i orienten les
víctimes d’aquestes situa-
cions, organitzen tallers

–com ara un d’informàtica
per a dones, fet amb la in-
tenció de millorar l’autoesti-
ma de les dones maltracta-
des– i van publicar el
quadern Ara que tu no hi ets,
que es pot trobar a la Llibre-
ria Pròleg (Sant Pere més
Alt, 46).

Funcionen de manera vo-
luntària i treballen conjun-
tament amb la Plataforma
unitària contra les violències
de gènere –han participat en
un taller sobre la detecció i
la recuperació de les dones,
en el V Fòrum contra les
violències de gènere que va
tenir lloc del 19 al 21 de no-
vembre passat.
Fa poc més d’un mes que
tenen un espai a l’Associació
de Veïns del Barri de Gràcia
(carrer Topazi, 29), obert els
dilluns i dimecres de 18 a
20 h. També s’hi pot contac-
tar a través de donesde-
vol@hotmail.com, un web
on conviden a col·laborar en
la informació, prevenció i
lluita contra aquest tipus de
comportaments.

Més informació:
Dones de vol. Associació
de Veïns de Gràcia
Dilluns i dimecres,
de 18 a 20 h
donesdevol@hotmail.com

Dones de vol treballa contra
la violència de gènere

Acte contra la violència de gènere, a la plaça de la Virreina.

Orienten les

víctimes,organitzen

tallers i han publicat

el quadern“Ara que

tu no hi ets”

L’associació és formada per voluntàries i
centra la seva tasca en la divulgació i la
recuperació de les dones maltractades

Rafael R.Moya
No fa gaire ha aparegut a les llibreries de la nostra ciutat
el llibre titulat Rafael R. Moya. Artista polifacètic que va
passar per la vida fent el bé, escrit per la seva viuda, Maria
Ferrer Badenas, i que recull la vida i les activitats d’un veí
de Barcelona al llarg dels quasi cent anys que va viure.
Però qui era Rafael R. Moya? Per situar-lo a la ciutat, cal
dir que va néixer el 12 d’abril de 1888, al carrer Montjuïc
del Bisbe, un carreró del barri Gòtic i gairebé pas obligat
per entrar o sortir de la plaça de Sant Felip Neri. Amb els
anys, va traslladar el seu domicili a la plaça de Sant Josep
Oriol i, finalment, al carrer de l’Alba de Gràcia, on va mo-
rir el 16 setembre 1987.
Pel que fa a la seva vida artística, el senyor Moya va conre-
ar el teatre, la sarsuela, la poesia, el miniaturisme
–excel·lents pintures sobre superfícies molt petites–, etc.
Fou membre de l’Agrupació d’Aquarel·listes de Catalunya.
Com a cantant, actor tant de sarsuela com de teatre, va es-
tar vinculat al Casino República de la Barceloneta, al carrer
Baluard; a la societat humorística recreativa Niu Guerrer
de Ciutat Vella, amb la qual va estrenar la seva revista
Gatz-ara-niu-revue, i també al Coliseu Pompeia de Gràcia.
Va continuar actuant després de la guerra, sobretot al
local de l’Obra Sindical de Pueblo Nuevo –abans havia
estat l’Ateneu–, i en el teatre escola Agrupación Lírica
Marcos Redondo, a la plaça del mercat, al Clot. En el ci-
nema va actuar a Tierra de todos, d’Antonio Isasi, i A tiro
limpio, de Pérez-Dolz. Una de les coses que li va donar
molta projecció fou el seu pas per L’Arca de Noè, on era
conegut com “El Grill”.

Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 368 45 66

J. M. ContelÀLBUM HISTÒRIC

L’any 1980, l’Arca de Noè va retre un homenatge a Rafael R.
Moya a l’hotel Ritz (Foto: Arxiu Maria Ferrer Badenas)



David Sabaté

S’apropen les festes de
Nadal i el Districte de

Gràcia impulsa novament la
campanya “Descobreix el co-
merç de Gràcia”, que té per
objectiu promoure l’associa-
cionisme del barri i potenciar
el seu comerç de proximitat.
Aquest és un dels signes d’i-
dentitat de Gràcia, entès com
un servei de qualitat i amb
àmplia oferta de productes,
on els consumidors reben un
tracte personal i professional
per part dels botiguers i on
ben a prop es poden descobrir
botigues insòlites, ofertes sor-
prenents i regals amb perso-
nalitat. Enguany participen en
la campanya 16 associacions
de comerciants, dues més que
en l’any anterior, i 551 establi-
ments associats. Les associa-
cions participants són: l’Asso-

ciació de comerciants Tra-
muntana, la de travessera de
Dalt, Vallcarca i rodalies, Nova
Travessera, Bailèn-Travessera-
Pare Claret, Gracinova, Gran
de Gràcia, Torrijos, Verdi baix
i rodalies, Penedès, Portal de

Gràcia, Casc Antic, Astúries,
G3-Associació de creatius i
dissenyadors de Gràcia, així
com les incorporades, aquest
any, la de la plaça Lesseps i la
de la plaça del Diamant i l’en-
torn. El Districte ha instal·lat
arreu del territori vuit torretes
informatives amb la llista dels
comerços que formen part

d’aquestes associacions. Les
torretes se situen a plaça Les-
seps, travessera de Dalt, Gran
de Gràcia amb carrer Astúries,
travessera de Gràcia amb
Gal·la Placídia, travessera de
Gràcia amb Martínez de la
Rosa, plaça Revolució, Pi i
Margall amb Providència i tra-
vessera de Gràcia amb passeig
de Sant Joan. A aquestes tor-
retes s’hi sumen banderoles al
Pla de Salmeron i cartells ubi-
cats als mateixos comerços de
les associacions participants.
Tot plegat pretén difondre l’o-
ferta del territori, tant entre
els veïns i veïnes com entre
aquells ciutadans que treballin
o visitin el districte. Així ma-
teix, s’han renovat els guarni-
ments i l’enllumenat tradicio-
nals a Gran de Gràcia, que
destaquen els costums nada-
lencs. A tot això, la plaça Re-
volució acull un escenari on
cada tarda, de 17 a 19 hores i
de 19 a 21 hores, es faran ac-
tuacions musicals, especial-
ment de grups del barri.

Desembre solidari al Coll
Fundació Concòrdia és una entitat vinculada a la
parròquia del Coll que treballa, des del barri, en pro-
jectes solidaris a diversos països del tercer món.
Aquest mes de desembre s’han programat diverses
activitats per donar a conèixer la seva feina. Així, el
dia 16, a les 20 h, es presenten els projectes de la
Fundació i el diumenge 20 hi ha un concert de Nadal
a càrrec del grup Quintet Innova i la coral Mare de
Déu del Coll al centre cívic del Coll.

Gràcia ja té contenidors nous
Tots els barris del districte de Gràcia compten ja amb
els nous models de contenidors, més nets, més cò-
modes, més accessibles i més fàcils de fer servir per
tothom. Gràcia ha estat un dels primers districtes a
tenir instal·lats als seus carrers i places la totalitat
del nous contenidors. Aquests canvis formen part de
les millores de la nova contracta de neteja que va en-
trar en vigor l’u de novembre passat.

Torna el Cant de la Sibil·la
La parròquia de Santa Maria de Jesús de Gràcia aco-
llirà, per segon any consecutiu, el Cant de la Sibil·la,
la Nit de Nadal a les 23.30 hores. Organitzat per la
Fundació Festa Major de Gràcia, comptarà amb l’ac-
tuació de la soprano Marga Mingote i l’Orfeó Gra-
cienc. Per altra banda, el dia 4 de gener se celebrarà,
un any més, la tradicional cavalcada de les Carteres
Reials, que recolliran les cartes dels infants per dur-
les al Reis Mags.

Nou Punt verdmòbil
El barri del Coll comptarà amb dos nous punts verds
mòbils. Ja n’ha començat a funcionar un a la con-
fluència dels carrers travessera de Dalt i Alegre de
Dalt, els dilluns de 8.30 a 14 h, i és previst que, a par-
tir de final del mes de desembre, entri en funciona-
ment el que estarà situat al parc de la Creueta del
Coll cada dimarts al matí, de 8.30 a 14 hores.
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NOT ÍC I E Sf

Una campanya del Districte vol potenciar
el comerç de qualitat i proximitat i promoure
l’associacionisme

El comerç de proximitat és un dels signes d’identitat de Gràcia.

Una de les actuacions de la passada edició del festival.

El festival Tradicionàrius torna del 15 de gener al 26 demarç
Redacció

El Festival de música tradi-
cional i d’arrel Tradicionà-

rius ultima aquests dies tots
els detalls de la seva 23a edi-
ció. Del 15 de gener al 26 de
març, la programació inclourà
prop de 50 concerts d'alguns
dels noms més emblemàtics
del folk actual: de Kepa Junke-
ra o Nuevo Mester de Juglaría
al cantautor irlandès John
Spillane o l’acordionista no-
ruec Tom Rustad. Pep Gimeno

"Botifarra", actual sensació al
País Valencià, inaugurarà el
festival, en què també se cele-
braran els vint anys d'Urbàlia
Rurana i es presentarà l'espec-
tacle Mar Mur. Hi haurà els
habituals concerts/ ball dels
divendres, concerts especials
en dijous i el Punt de trobada,
els dilluns a la nit, en format
de jam/folk i en col·laboració
amb l'Esmuc, l'Escola Superior
de Música de Catalunya, i
l'AMTP, l'Aula de Música Tra-

dicional i Popular. També es
reprendran els matinals infan-
tils folk dels diumenges; es de-
dicarà un cap de setmana mo-
nogràfic a l'Acordió Diatònic, i
un altre a Les Illes, amb la
gran Festa dels foguerons. Un
any més, les actuacions es re-
partiran entre el CAT i altres
espais com l'Auditori o la Sala
Oriol Martorell.

Més informació:
www.tradicionarius.com.

Participen en el pla
16 associacions
comercials i 551
establiments

Les associacions comercials de
Gràcia celebren el Nadal
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Oliver és una casa de bosses, marroquine-
ria i articles de viatge força coneguda al

barri. No debades ja ha complert 34 anys. La
van obrir el Jordi i la Roser, i ara és la filla,
l’Ida Oliver, qui continua al capdavant del ne-
goci familiar amb la mateixa disposició de ser-
vei al client. Per als veïns del barri s’ha conver-
tit en un referent, ja que el bon tracte i el desig
d’oferir al client el millor per anar ben equipat
s’han mantingut inalterables al llarg dels anys.
Bosses de diferents preus i estils, amb gran va-

rietat de models per a gent jove, carteres, ma-
letes, cinturons, calçat per a senyora, guants
de pell, paraigües... són part dels articles que
hi trobarem i que poden donar-nos la solució
ideal, si hem de fer un regal. Segons l’Ida, Oli-
ver és de les poques botigues multimarca que
queden, ja que avui dia el més comú és que
cada marca posi els seus propis establiments.

Oliver
Travessera de Dalt, 18 / Tel.: 93 237 39 31

E L TAULE L L

Bosses i complements per anar ben equipats

Oliver ofereix gran varietat de marques.

Joan Anton Font

EQU I PAMENT S

Daniel Venteo

Eren les sis de la tarda del
dia 4 de novembre de

l’any 1989 quan va començar
la història del poliesportiu
municipal del carrer Perill. Els
responsables del centre espe-
raven, expectants, l’obertura
de les portes. A fora, una gran
multitud de persones volia
trepitjar, finalment, les noves
instal·lacions que havien vist
construir en el transcurs de
cinc anys d’obres, com recor-
da Montserrat Mas, directora
del centre. Amb la inaugura-
ció oficial de l’equipament, el
barri guanyava unes instal·la-
cions esportives llargament
esperades.
Així començava la història d’a-
quest equipament, que ara ce-
lebra els seus primers vint
anys d’existència. La seva tra-
jectòria i la seva gestió l’han
convertit en un model i un re-
ferent de l’oferta esportiva a la
ciutat, perquè ha aconseguit
percentatges de practicants
d’activitat física i salut impen-
sables ara fa unes dècades.
El poliesportiu va néixer com
un equipament convencional,

amb quatre vestidors col·lec-
tius i dos de piscina, dues
saunes, una piscina de 25 x
10 m i 1,40 m de fondària,
un gimnàs, un pavelló de bàs-
quet i 4 pistes d’esquaix. Ben

aviat, com recorda Mas, els
seus responsables van veure
que l’equipament se’ls queda-
va petit: “Al tercer dia ja vam
veure que calien reformes ur-
gents per donar cabuda a la
creixent demanda. Nosaltres
havíem previst que, al cap
d’un any, tindríem 1.500

abonats, però ja els teníem al
tercer dia”.
Actualment, el centre ofereix
tota mena de serveis i una
àmplia oferta d’activitats diri-
gides a tots els públics, inclo-
ent-hi el pavelló i la pista ex-
terior, que és utilitzada per
les escoles del barri per fer
l’educació física escolar i dife-
rents col·lectius en horari ex-
traescolar.
Per celebrar el seu aniversari,
el poliesportiu municipal or-
ganitza una sèrie d’activitats
commemoratives i lúdiques
durant la setmana del 14 al
20 de desembre.

Més informació:
Poliesportiu Perill
C. Perill, 16-22
Telèfon 902 222 002

El poliesportiu
recorda la seva
història durant la
setmana del 14 al 20

El poliesportiu
municipal del carrer
del Perill, gestionat
per Ubae, celebra
el 20è aniversari en
plena vitalitat
i ben valorat pels
seus usuaris

Una de les sales del poliesportiu del carrer Perill.

El poliesportiumunicipal del carrer
Perill celebra el seu 20è aniversari

S ERVE I PÚBL IC

CristinaGambín
Els 32.000 establiments comercials de la ciutat ja
poden demanar el servei de neteja i manteniment
de la persiana del seu establiment i eliminar així, de
forma permanent, les pintades i adhesius que em-
bruten la imatge del comerç i el paisatge de la ciu-
tat. Els comerciants adherits als eixos o a alguna de
les associacions de comerç poden inscriure's en
aquesta campanya d'ajuts a través del seu eix o asso-
ciació. La resta pot contactar amb les associacions
de la seva zona per tramitar la sol·licitud o posar-se
directament en contacte amb l'empresa que ofereix
el servei a la seva zona. En un màxim de 48 hores,
una de les empreses que realitza el servei farà una
neteja integral de la persiana, hi aplicarà una capa
de pintura d'un color neutre i hi sobreposarà un
tractament antipintades amb un líquid preventiu i
no contaminant. L'Ajuntament subvenciona el 50%
del cost d'aquesta neteja inicial, com també el 50%
del contracte de manteniment, de quatre anys de
durada. Així, la posada a punt inicial, fixada en 36
euros per metre quadrat i amb un cost mínim de
200 euros per persiana, té un preu de 18 euros per
metre quadrat gràcies a la subvenció. Pel que fa al
contracte del servei de manteniment, fixat en 250
euros l'any, és subvencionat íntegrament durant els
dos primers anys, mentre que els altres dos van a
càrrec del comerciant.

Més informació:
www.bcn.cat/persianesnetes/

Nou servei de neteja
de pintades i adhesius
a les persianes
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MULT IMÈDI 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

Portal web de Joventut

Si ets jove, en aquest espai ho trobaràs
tot: notícies, agendes, informació de ser-
vei per als més joves de la ciutat...
Vols ser voluntari? Fer una estada a
l'estranger? Tot a bcn.cat/joventut.
www.bcn.cat/joventut

Barcelona Neta

La ciutat enceta una nova etapa pel que
fa al servei de neteja i la recollida de
residus. Més contenidors, més i millor
servei i aposta per la sostenibilitat i pel
reciclatge. Per saber-ne més, connecteu-
vos a bcn.cat/neta.
www.bcn.cat/neta

wPOL I E SPORT IU

Pere S.Paredes

Les primeres passes del Club
d’Arquers de Catalunya, el més

antic d’Espanya, es remunten cap
al final dels anys 50, quan aquelles
associacions i grups d’amics volien
provar el nou esport coincidint
amb la fundació d’una incipient fe-
deració espanyola.
Els inicis varen ser durs. Sense seu
ni espai fix on poder practicar
aquest esport que utilitzava una
verga, una corda de punta a punta
d’aquesta peça i una fletxa que s’in-
tentava que arribés, i es clavés, en
una diana. Més tard, cap a la dèca-
da de 1960, van gaudir d’un camp
de pràctiques situat als fossars del
castell de Montjuïc, amb la gestió
de la Federació Catalana de Tir amb
Arc.
El Club d’Arquers de Catalunya, ex-
plica el seu president, Marc Ruiz ,“fa
uns deu anys que està a Gràcia, i ac-
tualment utilitzem les instal·lacions
de l’escola JosepMaria Jujol”.
“Per ara —diu Ruiz— el lloc reuneix
les condicions físiques mínimes que
la pràctica del tir amb arc requereix:
uns 30 per 30 metres. D’aquesta
manera, podem fer que uns 12 o 14
arquers puguin practicar alhora.”
Modalitats de tir amb arc, n’hi ha de
diferents, però sobretot s’han de di-

ferenciar entre les que utilitzen arcs
més o menys complexos, amb més o
menys accessoris: mires telescòpi-
ques, politges o contrapesos...
“Sempre hi ha millores en els nous

materials utilitzats en la fabricació
dels arcs —explica el president del
club— però, a més, podem trobar
diferències entre les formes de ti-
rar: més intuïtiva o més tècnica
amb les facilitats que donen els ac-
cessoris que posem a l’arc.”
També hi ha diferents modalitats

de tir: en línia, quan tires a una dia-
na fixa que està al davant a la teva
altura i a certa distància; o, també,
en recorreguts pel camp o el bosc,
amb diferents objectius, distàncies
i altures.
El club de Gràcia té actualment uns
cinquanta socis, que esperen tor-
nar a les glòries de què van gaudir
en els seus inicis. “El nostre treball
va encaminat a fer que els nostres
campions en l’àmbit català, i espa-
nyol, traspassin fronteres i arribin
a olímpics”.

Més informació:
Tel.: 620 944 170
de dilluns a divendres
de 19.30 a 21 h
www.clubarcat.org
www.fctarc.org

Aquest club d’arquers,
instal·lat a Gràcia, és el
principal promotor de les
diverses modalitats de tir
amb arc que es poden
practicar

També es pot practicar
el tir amb arc en
circuits naturals al
camp o al bosc

Pràctiques de tir a les instal·lacions de l’escola Josep Maria Jujol.

El Club d’Arquers de Catalunya
és elmés veterà d’Espanya

Pere S.Paredes

Els dies 28 i 29 de desembre, la
Fundació Claror organitzarà el

torneig de Nadal de bàsquet infan-
til que vol ser un referent en l’àm-
bit estatal d’aquest tipus de com-
peticions. Participaran en la
competició una representació de
les vuit millors formacions mascu-
lines i femenines de l’estat. Fins al
moment, han confirmat la seva as-
sistència els clubs masculins del
FC Barcelona, el Joventut de Ba-

dalona, el Pamesa València, el Real
Madrid, l’Irurgi basc i el Safa Cla-
ror A i B. En la categoria femenina,
han assegurat la seva participació
els equips Femení Sant Adrià, l’I-
raurgi Saski Baloia, el CB Cornellà,
Sarrià i el Safa Claror A i B.
El 28 de desembre la competició
es realitzarà en el pavelló del Po-
liesportiu Marítim i de l’Esportiu
Claror, mentre que les fases finals
es jugaran el dimarts 29 a l’Espor-
tiu Claror.

Torneig de bàsquet infantil de Nadal
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En el II Congrés de les Dones de
Barcelona es proposaven claus per
transformar la societat. Ens dei-
xaran?
Els pocs canvis que hi ha hagut han es-
tat gràcies als moviments de dones, i
ara tenim una avantatge que hem d’a-
profitar: podem establir xarxes més fà-
cilment. És cert que hem aconseguit
coses batallant, però continuen silen-
ciant-nos. No hi va haver cap granmitjà
de comunicació que donés notícies del
que estava passant al congrés.
Diu vostè que encara ens tapa un
vel invisible.
Efectivament. No és el mateix sortir al
carrer tapada amb un burca que el fet
que no es doni visibilitat a un congrés
de dones, però en el fons la mentalitat
continua sent la mateixa. El que fan les
dones no interessa. Quan ja fa molts
anys vaig escriure elDiari lila de la Carlo-
ta, molta gent em preguntava: “tu creus
que a aquestes alçades cal un diari per
explicar…?”. Sí, perquè les discrimina-

cions continuen existint. A vegades són
tan subtils que costa de veure-les. Hi ha
cultures on els infants s’entretenen ma-
tant els gats a pedrades, en altres “no-
més” se’ls trenca la cua.
Hi ha tallers adreçats als maltrac-
tadors. També s’hauria d’incidir
en l’autoestima de les víctimes?
Hi ha dues coses molt significatives a
l’hora de caure en una relació de violèn-
cia de gènere. Una és que és molt difícil
canviar aquesta desigualtat home-dona,
perquè les dones, després de sentir-ho
durant tants anys, s’han acabat creient
inferiors, com explica Pierre Bordieu al
llibre La dominación masculina. L’altra
idea terrible que ens han ficat al cap és
l’amor romàntic. Hi ha noies joves que
em diuen: “És que el meu xicot té molt
mala sort amb les noies. Amb mi sí que
l’anirà bé”. I jo els responc: “No, nena, si
el teu noi ha passat sempre per males
relacions alguna cosa li passa”. Aquesta
idea de “jo el salvaré” està lligada al pa-
per de l’abnegació de les dones, i és un
caldo de cultiu perquè caiguin en rela-
cions de violència. I no estic estigmatit-
zant les víctimes, crec que hi pot caure
qualsevol de nosaltres. Estaria bé re-
forçar els tallers per recuperar l’autoesti-

ma i evitar la dependència amorosa.
La prostitució és també violència
de gènere?
No dubto que hi hagi qui l'exerceix vo-
luntàriament, però totes les que he co-
negut eren dones traficades. I, fins i tot,
les que ho fan voluntàriament poden
patir violència, morir assassinades i te-
nir seqüeles psicològiques.

Legalització, persecució del
client... Quina seria la solució?
És un debat molt complicat i que ha
trigat molt. I, mentrestant, les màfies
han entrat dones i dones. Igual m'e-
quivoco, però crec que hi ha entre
300.000 i 500.000 prostitutes a Es-
panya. El debat és si es considera una
feina o no. A Alemanya hi ha un des-
patx d'advocades que defensa algunes
cambreres que han perdut el subsidi
d'atur perquè es van negar a acceptar
una feina a uns bars de copes.

Com?
La gent se sorprèn quan dius una cosa
així. Però a veure, és una feina o no ho
és? I si ho és, hauran d’emetre factures.
Donaran els clients el seu DNI?
No vaig veure gaires dones joves
al citat congrés...
Creuen que ja està tot aconseguit,
però la bufetada se la claven quan
volen tenir fills, als 34 o 35 anys.
Aleshores veuen que el món conti-
nua sent molt androcèntric i és molt
difícil compaginar la vida professio-
nal i personal. D'altra banda, el femi-
nisme està molt desprestigiat amb
estereotips.
Com contrarestar la mala premsa
del feminisme?
A totes les xerrades que faig amb gent
jove, explico que el feminisme no és
el que els han explicat. Qualsevol per-
sona que sigui demòcrata hauria de
ser feminista. La revolució feminista
ha estat l’única revolució no cruenta
que ha lluitat no només per les dones,
sinó també per altres col·lectius fora
del cercle androcèntric, com els gais o
la gent discapacitada. Un dels reptes
que tenim és aconseguir que les joves
continuïn la batalla.

ENTR EV I S TA Gemma Lienas , premi Ramon Llul l de les Lle tres Cata lanes

Gemma Lienas ens recorda que també existeix la violència simbòlica.

Autora de llibres, articles i assajos on reivindica el

fet feminista allunyat d’estereotips.Casada,

amb dos fills i sis néts,Gemma Lienas,gracienca

d’adopció, ens explica la seva visió sobre la

prostitució i la violència de gènere

“Un dels reptes que tenim
és aconseguir que les

joves continuïn la batalla”

“Les joves no s’adonen
que el món continua
sentmolt androcèntric
fins que tenen fills”

Núria
Mahamud


