
Tot i que es va posar en marxa a
principi de curs, el 6 de novembre
s’inaugura l’escola bressol munici-
pal Galatea, al barri de Vallcarca i
els Penitents. El centre, amb una
superfície de 1.501,42 metres qua-
drats, disposa de diverses aules i
d’un ampli pati distribuïts en una
planta baixa, i compta amb 81 pla-
ces per a infants entre 0 i 3 anys.
L’escola bressol municipal Galatea
forma part d’una illa d’equipa-
ments on es troba també el CEIP
Josep Maria de Sagarra.
La nova escola bressol s’emmarca
dins el Pla d’Escoles Bressol Muni-
cipals 2007-2011, que té previst
doblar el nombre de places d’a-
quest tipus de centres disponibles
al principi del mandat.

L’escola bressol Galatea
obre les portes

La Llibertat s’instal·la un altre
cop a la seva casa modernista

ARQUITECTURA

Tornen a brillar els
forjats originals fets per
un deixeble de Gaudí

PARADES

Han guanyat en
espai, en comoditat
i en disseny

VIANANTS

S’han pacificat
10 carrers per donar
preferència a la gent

Pàg. 3

ENTREVISTA Pàg. 8

Joan Cervera
Muntanyenc i escriptor

“He d’agrair als
companys de la UEC la
distinció que em fan”

PLE DL DISTRICTE Pàg. 4

Balanç dels dos
primers anys de
mandat

POLIESPORTIU Pàg. 7

Nit de l’Esport
Gràcia ret homenatge
als seus esportistes

SERVEI PÚBLIC Pàg. 6

Subvencions per al
xip d’identificació
d’animals

ENTITATS Pàg. 6

Associació de
Comerciants Portal
de la Llibertat
Afronta nous reptes

Pàg. 5
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Alumnes jugant al pati de l’escola bressol municipal Galatea.



Fins al 14 de novembre
Ausencia
GraciaArtsProject (Sant Honorat, 11)
Artmixture Collective (un col·lectiu d’artistes amb seu
a Barcelona) exposa una sèrie d’obres de diverses disci-
plines artístiques utilitzant només el blanc i el negre.

Fins al 22 de novembre
Innovation Festival Barcelona
A les 22 h. Centre cívic La Sedeta (Sicília, 321)
Un projecte impulsat per la Comissió Europea que té
com a objectiu promoure i estimular l’excel·lència i la
innovació a diverses regions europees.

Del 30 de novembre a l’11 de desembre
Dibuixos seropositius
Espai Jove La Fontana (Gran de Gràcia, 190)
Exposició de dibuixos de joves seropositius. Organitza:
Fundació Lucia.

Dimecres 18 i 25 de novembre
Concert Drets Civils
Consulteu horari. E. Jove La Fontana (Gran de Gràcia, 190)
Concert/debat organitzat des de la Direcció de Drets
Civils amb motiu del 60è aniversari dels Drets Humans.

Divendres 20 de novembre
Marató dels bucs Coll
Consulteu horari. E. Jove La Fontana (Gran de Gràcia, 190)
Marató dels bucs d’assaig dels bucs del Casal de Joves
del Coll.
Concert de música experimental
Fundació Barcelona Centre de Disseny (Diagonal, 452)
Amb Rocio Vilà Vilà. Organitzada per la Coordinadora
de grups de rock de La Sedeta i el bar del centre cívic.
Victor Salvatti (ritmes del Brasil)
A les 21.30 h. Centre cívic El Coll (Aldea, 15)
Aquest compositor, intèrpret, guitarrista i cantant bra-
siler barreja a la perfecció la samba, el baião i el mara-
catú amb fusions que van des del jazz fins al funk, pas-
sant pel pop i el rock.

27, 28 i 29 de novembre
Festival Internacional No No Logic
A les 21 h. Espai Jove La Fontana (Gran de Gràcia, 190)
Concerts de música inclassificable i trobada d’editors
independents. Actuacions de petit format i estil pop,
electroacústica, minimal, infantil, experimental...
Organitza: La Olla Expréss.
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Dimecres 18 i 25 de novembre
La maledicció del faraó
A les 18 h. Bibl. Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20)
Taller per endinsar-se en la cultura egípcia.

Dissabte 21 de novembre
Ta-Xaan!
A les 18 h. Centre cívic El Coll (Aldea, 15)
Manulet té un somni, la il·lusió de la seva vida és ser
una estrella de circ. A càrrec de Cia. Tute i Guà.

Dimecres 25 de novembre
El castell de sucre
A les 18 h. Bibl. Vila de Gràcia (Torrent de l’Olla, 104)
Narració d’un conte tradicional dels Països Catalans.

Dissabte 28 de novembre
Fins a l’infinit
A les 18 h. Bibl. Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20)
Taller de tècnica del collage amb noms, verbs, adjectius...

Dimecres 2 de desembre
Animalari
A les 18 h. Bibl. Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20)
Narració de contes dedicats al món animal.

Dimecres 9 de desembre
Ençà, enllà: viatges, contes i sons
A les 18 h. Bibl. Vila de Gràcia (Torrent de l’Olla, 104)
Cicle “Sac de Rondalles”.

Divendres 13 de novembre
Contes savis de tradició taoista
A les 22 h. Bibl. Vila de Gràcia (Torrent de l’Olla, 104)
Activitat adreçada a adults.

Dimarts 24 de novembre
Les plages d’Agnes
A les 20 i 22.30 h. Verdi Park (Torrijos, 49)
Una nova forma d’autodocumental, a mig camí entre l’au-
tobiografia i el retrat. Dins el cicle de cinema “Ambigu”.

Del 26 al 28 de novembre
Terror fantàstic: vampirs
Tarda-nit. Centre cívic El Coll (Aldea, 15)
Contes de terror, cinefòrum amb la projecció d’una
pel·lícula a determinar, jocs de rol sobre el món vampir.
Organitza: Casal de Joves, ZÔ3, Tertúlia Cinematogrà-
fica, Grups de Rol Lanza del Destino, 00 Pífia i Grial.
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ATENCIÓ AL CIUTADÀ

Oficina d’atenció al ciutadà (OAC)
Francisco Giner, 46.
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. Rius i Taulet, 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



Núria Mahamud

Com de la nit al dia. Així
han definit comerciants i

clients el nou mercat de la
Llibertat. Paraules amb un
significat gairebé literal per-
què reflecteixen la recupera-
ció de la lluminositat d’un es-
plèndid edifici modernista
construït el 1888 per l’arqui-

tecte Miquel Pascual i Tinto-
ré i decorat amb forjats d’un
deixeble de Gaudí, Francesc
Berenguer i Mestres.
El dia de l’estrena tot eren flo-
retes per al renovat mercat.
“Sílvia, quina parada més
maca”, li deien moltes clientes
a una venedora. Tothom des-
tacava l’amplitud dels passa-

dissos, les grans i modernes
parades –algunes fins i tot de-
corades per interioristes–, els
nous equipaments i serveis,
com l’enviament de la compra
a domicili o l’aparcament gra-
tuït per als clients situat a la
plaça Gal·la Placídia.
Una de les millores més des-
tacables és l ’aparcament

soterrani per als vehicles co-
mercials del mercat, cosa que
facilitarà les tasques de càrre-
ga i descàrrega i la recollida
d’escombraries. L’edifici ha
guanyat també en climatitza-
ció i aïllament tèrmic per
augmentar el confort dels vi-
sitants i dels comerciants.
“Ara podem treballar a gust.
Abans hi feia molt de fred i
molta humitat”, comentava
la Lídia, de la parada de fruits
secs Rä.
“Hem guanyat en tot! Les pa-
rades són completament di-
ferents. Abans estàvem més
estrets i teníem un esglaó
que ens distanciava del
client, ara estem cara a cara”,
destacava l’Anna, de la fruite-
ria Germans Mora.
Els comerciants confien que
les noves instal·lacions i ser-
veis engresquin els veïns a
comprar al mercat municipal
i augmentin les vendes, com
ja va succeir a les instal·la-
cions provisionals. Raons no
els en manquen. La Llibertat
dobla la superfície, de 2.200
a 4.400 m², guanya un auto-
servei de 700 m² i una sala

polivalent de 80 m² on es po-
dran fer xerrades i activitats
per dinamitzar el mercat. A
més, en consonància amb el
pla de millores que impulsa
Mercats de Barcelona, s’ha
ampliat l’horari per facilitar
les compres.
“El mercat vertebrarà tota la
promoció econòmica de l’en-
torn”, va destacar el regidor
de Gràcia, Guillem Espriu,

que va agrair a les associa-
cions de veïns i comerciants
de la zona la paciència per
l’important volum d’obres
que han suportat en els dar-
rers mesos. Els deu carrers
que envolten el mercat s’han
reubarnitzat com a platafor-
ma única de preferència per a
vianants, unes obres previs-
tes per al 2010 que es van
avançar gràcies al Fons Esta-
tal d’Inversió Local.
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L’edifici modernista del mercat de la Llibertat torna a lluir.

El remodelat mercat ha doblat

la superfície comercial i ha

incorporat serveis com

l’aparcament gratuït i l’enviament

de la compra a domicili

El mercat de la Llibertat dobla el
seu espai i recupera la lluminositat

S’ha recuperat la
façana, la coberta i
el paviment de
l’edifici modernista

F E S TA A L M E R C ATA
El renovat mercat de la Llibertat va reobrir les portes el passat 20 d’octubre i mostrà a tot

el veïnat la impressionant remodelació que ha permès recuperar la façana i la coberta

modernistes, així com renovar tot el paviment. Per celebrar l’obertura, el mercat va oferir

als clients llibres sobre la seva història i va organitzar el dissabte següent una festa per a

la mainada. La inauguració oficial tindrà lloc el proper dia 28 de novembre.

CIUTADANS OPINEN

Lisa Rull
Treballadora social

Prou bé. M’agrada que
se n’hagi respectat l’es-
tructura i que se n’hagi
modernitzat l’interior,
tot i que per a mi és
massa de disseny. Però
mentre això no afecti
els preus, em sembla
perfecte.

Antoni Ortega
Jubilat

És molt maco. Ja esta-
va ruïnós i hi havia
moltes parades tanca-
des. Ara, amb el super-
mercat que omple el
buit que quedava, és
millor. Tot el que és
nou és bonic.

Mercè Mariné
Jubilada

Fabulós. Crec que era
un mercat que necessi-
tava una reforma, per-
què estava degradat i
no convidava a entrar-
hi a comprar. Per al
paradista ha estat un
gran esforç, però ha
valgut la pena.

Ángeles Quesada
Dependenta

Estupenda. Hacía
mucha falta, porque
antes había muchas
paradas vacías y la
gente no entraba a
comprar. Ahora todo es
más amplio y limpio.
Esperemos, pues, que la
gente lo aprecie.

Jordi Martín
Dinamitzador
comercial

Penso que el mercat de
la Llibertat es conver-
teix en un mercat
modern, amb amplitud
d’espai i amb una apor-
tació de productes més
adient al segle XXI.

Miquel Guasch
Comerciant del mercat

No volia anar-me’n d’a-
quest món sense veure el
mercat reformat. Hem
lluitat molts anys per fer
la reforma i al final l’hem
aconseguit. Compradors i
venedors ens mereixíem
aquesta reforma. Estem
molt contents.

Q u è l i s e m b l a l a r e f o r m a q u e s ’ h a f e t d e l m e r c a t d e l a L l i b e r t a t ?
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P L E DE L D I S T R I C T E

JAF

El Ple del Districte del
mes d’octubre va desta-

car pel balanç de dos anys
de mandat que va fer el re-
gidor del Districte, Guillem
Espriu. En la seva interven-
ció, va repassar els diferents
àmbits d’actuació, que va
estructurar en quatre grans
eixos: cohesió social, urba-
nisme i espai públic, convi-
vència i promoció ciutadana
i cultural. Segons Espriu, a
hores d’ara ja s’han assolit
més de la meitat dels objec-
tius plantejats en iniciar-se
el mandat, l’any 2007.
Del repàs de temes que va
fer el regidor, cal destacar
l’àmbit de l’educació, en el
qual s’estan fent millores en
diverses escoles del distric-
te i és previst que en co-

mencin de noves. També
s’ha multiplicat per tres el
nombre de places d’escoles
bressol i és previst que con-
tinuïn augmentant.

El Ple també va fer un ba-
lanç força positiu de les di-
ferents festes majors i va
destacar la Festa Major de
Gràcia. Tots els grups mu-
nicipals van felicitar la Fun-
dació Festa Major i els dife-
rents actors responsables
de l’èxit de la festa, pel bon
treball fet.
També hi va haver informes
dels consellers d’Educació

sobre l’inici de curs; de Pre-
venció i Seguretat sobre la
prevenció durant la Festa
Major de Gràcia, i de Parti-
cipació sobre la incorpora-
ció dels nous tècnics i tècni-
ques de barri, a qui el Ple va
donar la benvinguda.
El Ple va aprovar, amb el
vot favorable de tots els
grups excepte CiU, que es
va abstenir, una proposta
d’acord d’ERC sobre les
obres de pacificació a la rie-
ra de Sant Miquel. En l’a-
partat de precs i preguntes,
CiU va demanar per la placa
commemorativa del campa-
nar que va caure fa uns me-
sos i que s’està reconstru-
int, i el PP va sol·licitar més
informació sobre les obres a
carrers i places a les perso-
nes afectades.
El Ple va acabar amb dues
declaracions institucionals:
una de suport al Dispositiu
LEM, Festival Gracienc de
Música, i una altra de su-
port a la rumba catalana.

El Ple comença el curs fent balanç
dels dos primers anys de mandat

Un moment del Ple del mes d’octubre.

El Ple va donar la
benvinguda als
cinc nous tècnics i
tècniques de barri

El primer Ple del nou curs va fer balanç
dels dos primers anys de mandat
municipal i va donar suport al Dispositiu
LEM i a la rumba catalana

L’església de Sant Felip Neri, de Gràcia, després dels fets de
juliol de 1909, va inspirar a Joan Maragall l’article
“L’església cremada”. (Foto: Àngel Toldrà Viazo - AJMV)

100 anys de
la Setmana Tràgica
Fa cent anys, entre el 26 de juliol i l’1 d’agost de 1909, Bar-
celona i la majoria dels seus barris van viure el que es va
acabar anomenant la Setmana Tràgica. Allò que va co-
mençar com una vaga general contra la crida de reservis-
tes per anar a lluitar al nord del Marroc, on acabava d’es-
clatar una guerra contra interessos espanyols, va
convertir-se en una important rebel·lió popular. Sense
una direcció clara, sorgiren grups d’incontrolats que aixe-
caren barricades i començaren a calar foc a edificis religio-
sos i a enfrontar-se amb l’exèrcit. Van ser cremats la mei-
tat dels edificis religiosos que hi havia a Barcelona.
Aprofitant que al principi de la setmana s’havia declarat
la llei marcial, les tropes, que en els primers moments
s’havien mostrat passives, van rebre reforços d’altres
punts de l’estat i van acabar entrant a sang i foc per tots
els carrers de la ciutat.
Aquesta protesta popular va sorgir de les classes més des-
valgudes, davant de la decisió del govern de cridar homes
que ja havien acabat el període militar, molts dels quals ja
eren casats i tenien fills. La revolta va fracassar a Catalu-
nya i no va ser secundada a la resta d’Espanya, perquè el
govern hi va fer creure que es tractava d’una rebel·lió se-
paratista. La repressió va ser desmesurada. El balanç fou
de cinc persones executades, entre les quals el fundador
de l’Escola Moderna, Francesc Ferrer i Guàrdia, acusat in-
justament de ser l’instigador de la revolta, i més de mil
persones empresonades o desterrades.
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



David Sabaté

El 6 de novembre s’inau-
gura l’Escola Bressol Mu-

nicipal (EBM) Galatea, situa-
da a l’avinguda de Vallcarca,
229, al barri de Vallcarca i els
Penitents. El centre, que va
posar-se en marxa a principi
de curs, compta amb una su-
perfície total de 1.501,42 m²
(890,42 m² construïts i 611 m²
de patis i jardins destinats a
jocs i esbarjo), té capacitat
per a 81 places dividides en
sis grups, des dels 4 mesos
fins als 3 anys. Es tracta d’un
equipament ampli i lluminós,
d’una sola planta, amb aules
que tenen accés directe al
pati, una gran sala d’usos
múltiples i servei de guarda-
cotxets, entre altres espais.
L’EBM Galatea és una de les
deu escoles bressol municipals
que han obert les portes en
l’actual mandat 2007-2011, en

què l’Ajuntament de Barcelona
té previst doblar el nombre de
places disponibles a principi
de mandat, i passar de 57 a 99
escoles bressol municipals i de
3.698 a 7.574 places. El dis-
tricte de Gràcia també ha mar-

cat l’educació com una de les lí-
nies estratègiques de l’actual
mandat. En l’anterior legisla-
tura, el districte comptava
amb 113 places d’escola bres-
sol. Al setembre de 2007 es va
posar en funcionament l’EBM
Sant Medir i ara l’EBM Gala-
tea. L’objectiu és que quan aca-

bi l’actual mandat, Gràcia
compti amb 324 noves places
més. La posada en marxa d’a-
questa escola bressol s’em-
marca en el procés de millora
dels equipaments públics del
seu entorn. Un exemple n’és
la reforma integral de les ins-
tal·lacions del CEIP Josep
Maria de Sagarra, el qual for-
ma part de la mateixa illa d’e-
quipaments que l’EBM Gala-
tea i que ha pogut estrenar-se
aquest curs 2009-2010. En
aquest centre de primària,
s’hi estan construint unes
pistes esportives que estaran
obertes als veïns i veïnes del
barri. També s’estan fent
obres per col·locar-hi plaques
fotovoltaiques que subminis-
traran energia als diversos
equipaments de l’edifici.

Música i botigues
El 28 de novembre Gràcia viurà per quart any conse-
cutiu el festival Harmonies, una activitat presentada
per l’associació de Creatius i Dissenyadors de Gràcia
(RUTA GRACIA, G3) que vol unir, al llarg d’un dia, la
música en directe amb el comerç a les botigues.
Aquesta associació va néixer l’any 2003 amb l’objec-
tiu d’agrupar i donar suport al comerç contemporani
instal·lat al barri.

Recursos per a les associacions juvenils
L’Espai Jove La Fontana (c. Gran de Gràcia, 190 /
T.93 265 47 36) acull, del 23 al 27 de novembre, l’ex-
posició “Cooperes? 2009”, una campanya dels cen-
tres de recursos per a les associacions juvenils i els
punts d’informació juvenil adreçada al joves que vol
donar a conèixer el món de la cooperació internacio-
nal. Es complementa amb dues xerrades els dies 25 i
26 de novembre. El dissabte 28 hi haurà la mostra de
projectes i l’acte de cloenda. Més informació:
www.bcn.cat/joventut.

Diada castellera a la plaça de la Vila
El dissabte, dia 15 de novembre, la plaça de la Vila de
Gràcia s’omplirà un altre cop de castells. A les 12 del
migdia començarà la XIII Diada dels Castellers de la
Vila de Gràcia (a la foto, en una actuació a la plaça
Sant Jaume), els quals comptaran amb la col·labora-
ció, com a colles convidades, dels Castellers de Sants i
els Castellers de Sant Cugat.

Setmana cultural Gràcia amb Líbia
Els centres cívics La Sedeta i el Coll i la Biblioteca
Vila de Gràcia organitzen, del 16 al 21 de novembre,
la Setmana Cultural Gràcia amb Líbia, una proposta
per conèixer unamica més la història, la situació ac-
tual i la cultura d’aquest país, Líbia. Hi haurà con-
ferències, debats, exposicions, projeccions, especta-
cles, concerts, mostres gastronòmiques, artesania i
una tertúlia literària, entre altres activitats.
Més informació a www.bcn.cat/gracia.
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N O T Í C I E Sf

L’EBM Galatea es va
posar en marxa a
principi de setembre
i disposa de 81 places
per a infants entre
0 i 3 anys i 1.501 m2

de superfície,611
dels quals destinats a
patis i jardins

Infants jugant a la nova escola bressol.

Els senyals informen dels principals punts d’interès.

Gràcia estrena la nova senyalització per a vianants
Daniel Venteo

El barri de Vila de Gràcia,
el Park Güell i el barri del

Coll són les tres primeres zo-
nes del districte on s’instal·la
la nova senyalització exclusi-
va per a vianants. Els nous
senyals informen dels princi-
pals punts d’interès, tant des
del punt de vista turístic (mu-
seus, monuments, etc.) com
d’interès ciutadà (bibliote-
ques, centres cívics o centres
d’atenció primària, entre d’al-

tres). Es tracta de 114 senyals
situats en 32 emplaçaments
d’aquests tres espais d’interès
del districte. Els nous senyals,
de color blau, s’han dissenyat
pensant en la seva resistència
i fàcil manteniment. Els plà-
nols de situació estan prote-
gits amb una làmina antigra-
fit que facilita la neteja de les
pintades.
La seva ubicació s’ha triat en
funció dels itineraris que els
ciutadans fan servir més so-

vint, ja sigui per l’existència
de la xarxa de transport pú-
blic, d’equipaments públics o
altres espais d’interès.
Després d’una prova pilot al
Park Güell, aquesta iniciativa
es va aplicar l’any 2004 al dis-
tricte de les Corts. Amb pos-
terioritat, la nova senyalit-
zació per a vianants es va
estendre a Sarrià, Sant An-
dreu, Ciutat Vella, Horta-
Guinardó i ara arriba al dis-
tricte de Gràcia.

Es preveu doblar
el nombre de places
d’escoles bressol en
aquest mandat

En marxa la nova escola bressol
municipal Galatea

C O N V E N I D E C O L · L A B O R A C I ÓA
L’augment de places d’escoles bressol de l’actual mandat forma part del Pla d’Escoles

Bressol Municipals 2007-2011, que compta amb una inversió prevista de 72 milions d’eu-

ros, 48 dels quals aportats per l’Ajuntament de Barcelona i 24 pel Departament d’Educació

de la Generalitat.Aquesta inversió forma part de l’actual conveni de col·laboració entre les

dues administracions i compta amb el suport del Consorci d’Educació de Barcelona.
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Just davant de la sortida de l’estació de
Gràcia dels Ferrocarrils, a Gal·la Placídia,

hi trobem el forn Paul. Aquest és un dels vuit
establiments que aquesta empresa francesa
té a Barcelona. El Claudi Escarpenter és un
dels socis fundadors dels forns Paul al nostre
país i destaca la qualitat dels seus pans, ela-
borats amb farines de qualitat i cuits en forn
de llenya i amb un procés de fermentació
lent. El resultat és tan sorprenent que fins i
tot pot tornar addictes aquells que no tenen

gaire afició al pa. Tenen un munt de pans es-
pecials, des de la “Polca”, un pa de 2 kg, fins a
les “Puces”, uns panets de 50 gr, passant per
les barres, els “xuscos”, els pans de motlle, i
de moltes varietats: integrals, de cereals, d’o-
lives... a més del normal, és clar. La brioxeria
prové de França i és elaborada amb farines i
mantega de gran qualitat.

Forn Paul
Plaça Gal·la Placídia, 28 / Tel.: 93 217 26 24

E L TAU L E L L

El forn que ens fa estimar el pa

Tenen una àmplia varietat de pans especials.

Joan Anton Font

E N T I TAT S

Joan Anton Font

El passat 20 d’octubre el
mercat de la Llibertat va

tornar a obrir després de tres
anys d’obres de remodelació i
d’estada de les parades a la
carpa de la plaça de Gal·la
Placídia. L’Associació de Co-
merciants Portal de la Lliber-
tat viu amb il·lusió la reober-
tura del mercat i ho considera
una ocasió immillorable per
rellançar amb noves forces el
petit comerç de la zona. Va
ser al final del 2002 quan es

va crear l’associació, que in-
clou comerços dels carrers
que envolten el mercat i la
banda gracienca de la plaça
Gal·la Placídia. Actualment,
compta amb una seixantena
d’associats, la qual cosa re-
presenta un 70% del comerç
de la zona.
Segons afirma Vivian Cartes,
presidenta de l’associació, “se
senten afortunats amb la re-
cuperació del mercat, ja que
el comerç de l’entorn es bene-
ficia del mercat, i el mercat es

beneficia del comerç”. Igual-
ment, considera que “la mo-
dernització del mercat pot
atraure gent que no n’era
clienta, com la gent jove, en
un barri cada cop més rejove-
nit”. Cartes també manifesta
la satisfacció de l’associació
pel fet que ara el mercat obri-
rà les tardes.
La Junta de l’associació es va
renovar el passat mes de
març i hi ha entrat gent amb
idees noves. El secretari, Vi-
cenç Vilches, recorda que la
Junta és oberta i fa una crida
als comerços de la zona a as-

sociar-se, perquè amb la par-
ticipació de tots s’afrontaran
amb més força els nous rep-
tes. En aquesta etapa de can-
vis, la presidenta, Vivian Car-
tes, destaca el treball fet per
la impulsora de l’associació i
anterior presidenta, Isabel
Sanagustín.
Per tal de fidelitzar i atraure
clients, l’associació participa
en activitats com la Festa de
Comerç al carrer, o fa sorteigs,
descomptes i promocions,
com les que farà per Nadal.

Més informació:
Associació de Comerciants
Portal de la Llibertat
Telèfon: 93 218 94 78
portalllibertat@hotmail.com

L’associació compta
actualment amb
seixanta associats

La reobertura recent del mercat de la
Llibertat després de les obres de remodela-
ció fa que l’Associació de Comerciants
Portal de la Llibertat vegi néixer una nova
etapa per rellançar el comerç de la zona

Carrer del Cigne, amb el mercat de la Llbertat al fons.

L’Associació de Comerciants Portal
de la Llibertat afronta nous reptes

S E R V E I P Ú B L I C

M. Díaz
Dels 170.000 animals de companyia –entre gos-
sos i gats– que hi ha a la ciutat, només el 20%
porten el xip d’identificació i el 12% estan cen-
sats per l’Ajuntament. Per tal d’incrementar
aquesta xifra de 20.000 animals censats, el Pla
Estratègic d’Animals de Companyia 2009-14 que
ara es posa en marxa, dirigit per l’Oficina de Pro-
tecció d’Animals, preveu subvencionar part dels
47 euros del cost del xip.
Aquest xip, el pot posar a l’animal qualsevol veteri-
nari col·legiat i permet incorporar al Registre
d’Identificació d’Animals de Companyia de Catalu-
nya (AIAC) les dades del propietari i de l’animal.
La implementació d’aquesta primera línia d’ac-
tuació per fomentar la tinença responsable d’ani-
mals es farà després d’un acord amb el Col·legi de
Veterinaris i preveu arribar a identificar el 50%
d’animals de la ciutat.
Una altra de les línies del pla prepararà les bases
del futur Parc d’Acollida d’Animals de Companyia,
i un dels seus principals objectius és la creació
d’un nou espai al centre de la ciutat per impulsar
les adopcions d’animals. Es tracta d’un punt de
contacte entre la persona acollidora i l’animal
–en cap cas un punt d’estada– al qual es dirigirà la
gent després d’haver preseleccionat l’animal a
través d’una pàgina web creada especialment per
a aquesta finalitat. Aquest nou espai contribuirà
a promoure l’adopció d’animals, que al llarg
d’aquest any ha disminuït un 17% en el cas dels
gossos i ha deixat el nombre d’adopcions en 477.
La promoció de les colònies controlades de gats
serà l’altra línia estratègica del Pla i preveu afe-
gir, a les 288 colònies actuals controlades que
sumen 3.500 gats esterilitzats, 100 espais més
que encara no estan controlats. Aquesta iniciativa
fomentarà també l’esterilització de gats amb pro-
pietari per evitar les cries no controlades.

Qui pot posar el xip?
Qualsevol veterinari col·legiat de la ciutat.

Barcelona subvencionarà
part del xip d’identificació
d’animals de companyia
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M U LT I M È DI 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

Barcelona Wi-Fi

Podreu descobrir en què consisteix el
servei Barcelona Wi-Fi i el que necessi-
teu per accedir-hi. Explica a quines seus
municipals està disponible el servei, el
mapa d’estacions Barcelona Wi-Fi i el
manual d’ús del servei.
www.bcn.cat/barcelonawifi

La Barcelona d’aquí a 150 anys

Fa 150 anys, Ildefons Cerdà va pensar una
ciutat per viure-hi, i la seva visió ens ha
portat a la Barcelona que avui coneixem.
T’imagines la Barcelona d’aquí a 150 anys?
Ara pots fer les teves propostes, que es
desaran en una càpsula del temps que
s’obrirà a Barcelona l’any 2159.
www.barcelona2159.org/

wP OL I E S P OR T I U

Pere S.Paredes

En un acte dividit en dues ses-
sions, l’una a la tarda i l’altra a

la nit, el 16 d’octubre el Centre Ar-
tesà Tradicionàrius va tornar a ser
l’escenari de la tradicional Nit de
l’Esport de Gràcia, que aquest any
arribava a la dotzena edició. El
districte de Gràcia va homenatjar
més de dos-cents esportistes que
s’han destacat durant la tempora-
da passada en els seus respectius
esports.
A la nit, en un dels moments més
emocionants de l’acte, es va fer l’en-
trega de Mencions Especials a Ra-
mon Vergés i Soler, pel seu llibre
del centenari del Club Esportiu Eu-
ropa; Pilar López, per la direcció
durant cinc anys de la marxa Mata-
galls-Montserrat, i Mercè Jofra,
per la seva tasca de promoció de
l’esport a Gràcia des del Districte.

En l’apartat de mencions especials
per a les entitats, aquestes mencions
van recaure en l’Associació Esportiva
de Gràcia pel seu 25è aniversari; el
Club de Bàsquet Pedagogium per la
seva tasca de promoció de l’esport
escolar, i el Club Natació Catalunya
per l’impuls als esports minoritaris
del waterpolo i el triatló.

La tarda va estar dedicada als espor-
tistes més menuts, els quals amb
gran nerviosisme van rebre els seus
guardons com a premi a la seva tas-
ca i èxits defensant el colors dels
seus clubs. Aquests joves esportistes
pertanyen al Club Esportiu Europa,

a l’Associació Esportiva Gràcia, a la
Unió Esportiva Claret i el Club Na-
tació Catalunya.
A la nit, les entitats premiades pels
seus èxits individuals o col·lectius
van ser: Gràcia Gimnàstic Club
(gimnàstica artística), Club Natació
Catalunya (natació, waterpolo,
aquatló, duatló, triatló), Club d’Ar-
quers de Catalunya, Tres Peons (es-
cacs), Club Esportiu Claror (nata-
ció) i els Lluïsos de Gràcia (tennis
taula, bàsquet).
Guillem Espriu, regidor de Gràcia,
va fer ressaltar el fet que “la pràctica
de l’esport pot significar un esforç,
ja sigui en el terreny individual o el
col·lectiu, però quan aquest esforç
es posa en comú, es veu com les so-
cietats avancen. Puc dir que Gràcia
ha superat les seves fronteres”.
I d’esforç sí que en sabien els espor-
tistes més joves, que tenien clar que
“fer esport és un esforç, però està
recompensat amb la diversió, amb
els nous amics i amb l’esperança de
guanyar medalles, títols o Olimpía-
des en un futur”.

La tradicional festa de l’esport homenatja els clubs,
les entitats i els esportistes dels diferents barris del
districte que més han destacat durant l’any

Per als més joves,
l’esforç de l’esport té
compensacions tant de
diversió com d’amistat

La tarda va estar dedicada als esportistes més menuts.

Gràcia ret homenatge als seus
esportistes a la Nit de l’Esport

D.S.

El Museu Olímpic i de l’Esport
de Barcelona acull, fins al 10 de

gener, l’exposició “La ciutat de l’es-
port: Barcelona 1979-2009”, una
mirada al vincle entre la nostra ciu-
tat i l’esport durant els últims tren-
ta anys. La mostra cobreix des de la
recuperació de la democràcia fins a
esdeveniments tan importants per
a la ciutat com els Jocs Olímpics de
1992, els mundials de natació de
2003 o el pas del Tour de França
d’aquest passat estiu.

L’exposició es complementa amb
un programa de conferències i tau-
les rodones sobre temes com les es-
coles d’iniciació esportiva i el CEEB;
una trobada entre gestors
d’instal·lacions esportives munici-
pals, o un debat sobre la projecció
internacional de la ciutat a través
de l’esport, que tancarà el cicle el 10
de desembre. L’entrada i les confe-
rències són gratuïtes.
Més informació:
www.bcn.cat
www.museuolimpicbcn.cat

Exposició sobre trenta anys d’esport a Barcelona
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Què li ha semblat aquest reconei-
xement en forma de llibre?
És un fet que m’ha deixat totalment
sorprès i atònit. A més, aquesta és la
primera vegada que es dedica a un ex-
cursionista viu.
Però deu haver fet coses, oi?
Algunes coses, sí. El sentit d’aquestes
jornades era mostrar el reconeixement
a la figura, a la tasca, a la dedicació d’al-
guna persona vinculada amb la mun-
tanya, per això em va sorprendre que
me les dediquessin a mi, quan n’hi ha
tants que s’ho mereixen. Per tant, he
d’agrair als companys de la UEC-Barce-
lona aquesta distinció.
Quan va començar a anar a la
muntanya?
Als 14 anys.
Quines foren les seves primeres
muntanyes?
Vaig començar amb Sant Llorenç del
Munt, Montserrat i el Montseny. Des-
prés, els horitzons es van fer més am-
plis i es van estendre fins al Puigsacalm,

el Pedraforca i els cims dels voltants del
santuari de Núria, el Puigmal, el Nou
Fonts... fins a iniciar-me en l’escalada.
En quin club feia aquesta activi-
tat?
El pas a l’escalada i l’alta muntanya em
va dur a fer-me soci del Club Excursio-
nista de Gràcia, el meu primer i únic
club de muntanya.
I la seva trajectòria al club?
Primer vaig ocupar el càrrec de tresorer
de la secció de muntanya; després, en-
tre 1954 i 1957, vaig ser president del
grup d’escalada GEDE, i el 1957 em
vaig convertir en el president del club
fins al 1961.
Alguna cosa més?
Mentrestant vaig ser un dels fundadors
de l’Escola Nacional d’Alta Muntanya
(ENAM) i també president del Grup de
Socors de Muntanya i del Grup d’Alta
Muntanya de la Federació Catalana, en
la dècada dels anys 60.
Per cert, com van afrontar el fran-
quisme?
Quan pujàvem a un cim del Pirineu o
un monòlit de Montserrat, en el llibre
de registre de les ascensions i escalades
sempre hi escrivíem algunes frases amb
algun visca “Catalunya lliure!”, perquè,

en definitiva, l’excursionista ha estat
sempre lligat a un esperit nacionalista
de país.
I això va afectar molt?
El Club Excursionista de Gràcia va vo-
ler fer un acte d’homenatge a Mossèn
Cinto, l’any 1952, amb motiu del 50è
aniversari de la seva mort, i va ser
prohibit pel governador civil. A banda
que tots els butlletins i comunica-
cions havien de ser en castellà. En el

moment de la creació de l’Assemblea
de Catalunya, el club s’hi va incorpo-
rar a través de l’Assemblea Democrà-
tica de Gràcia, i les reunions –clan-
destines– les fèiem als Lluïsos.
Encara va a la muntanya?
Vaig estar molt actiu fins als 70 anys, el
1996; després, el 2000, vaig patir una
trombosi i això em va obligar a ser més

passiu. Això no obstant, sempre he
col·laborat en totes aquelles tasques en
què podia ser d’utilitat.
Què em pot dir dels Cantaires
Muntanyencs?
Encara en formo part. El curiós és que
quan era president del grup d’escalada,
els escaladors sempre fèiem bromes als
cantaires, i al final vaig acabar en els
cantaires i d’això potser ja fa 40 anys.
I això el va dur a crear el Concert
de primavera, oi?
És un concert que vam compondre amb
el director de la coral, el Víctor Barbé, i
que ret homenatge a una personalitat
gracienca. El primer va ser Salvador Es-
priu i el darrer, Jordi Fàbregas.
També ha escrit alguns llibres, oi?
Sí, uns quants, tots sobre el tema de
muntanya, i ara col·laboro amb l’Albert
Manent en la recuperació dels noms
populars dels núvols, boires i vents de
les diferents comarques de Catalunya.
Quina és la valoració que fa de
tota aquesta vida?
Per a mi és d’un gran valor formatiu,
d’un gran sentit de germanor, de res-
ponsabilitat i de decisió per resoldre els
problemes de l’escalada i, per extensió,
de la pròpia vida.

E N T R E V I S TA Joan Cervera , muntanyenc i escr iptor

Joan Cervera, al despatx de casa seva.

Després d’una vida de gran dedicació al munta-

nyisme i al Club Excursionista de Gràcia, Joan

Cervera va rebre fa uns dies un reconeixement a

la seva trajectòria en forma de llibre que han

escrit diverses persones que han estat prop seu

“Els escaladors sempre
fèiem bromes als

cantaires, al final vaig
acabar en els cantaires”

“He d’agrair als
companys de la UEC la
distinció que em fan”

Josep Maria
Contel


