
La Festa Major de Gràcia ha estat
un èxit. Considerada pel president
de la Fundació Privada Festa Major
de Gràcia, Ricard Estruch, la millor
festa de la història, hi van participar
al voltant d’un milió i mig de perso-
nes i va centrar el 70% de la seva
programació en horari de matí i tar-
da, mantenint el nombre d’activi-
tats nocturnes. Aquests resultats
consoliden el nou model de festa
que es va començar a gestar fa dos
anys. La ciutat medieval del carrer
Verdi va ser considerada el millor
guarnit de la festa, que es va iniciar
amb un pregó cantat a ritme de
rumba per Antoni Sicus Carbonell,
membre de Sabor de Gràcia, i acom-
panyat pel nombrós públic, que pi-
cava de mans.

Gràcia consolida un nou
model de Festa Major

Gràcia aposta per lamillora
de la seva xarxa educativa

CONSTRUCCIÓ

En marxa les obres
de la nova escola
bressol del Coll

OFERTA

Al final delmandat,
Gràcia tindrà 600
places d’escola bressol

FINANÇAMENT

Les obres es duen a
terme amb aportacions
del Govern central
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ENTREVISTA Pàg. 8

Sicus Carbonell
Cantant de Sabor de Gràcia

“Pràcticament tota
la música pot ser
feta amb rumba”

PLE DEL DISTRICTE Pàg. 4

Nou centre
d’acollida per a
nens i adolescents
Al carrer Larrard

POLIESPORTIU Pàg. 7

Els graciencs
celebren el pas del
Tour per Gran de
Gràcia i Lesseps

SERVEI PÚBLIC Pàg. 6

En marxa la nova
targeta T-12
Per a infants de 4 a 12 anys

EQUIPAMENTS Pàg. 6

Dues exposicions
mostren la
influència estètica
i social de la
Bruguera
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Els veïns de Verdi del mig celebren el primer premi del seu guarnit.



14A MOSTRA D’ASSOCIACIONS

Dijous 24 de setembre
Mostra de Dansa Tradicional
A partir de les 11 h. Escenari de plaça Catalunya
Esbart Català de Dansaires, Grup Internacional de Dan-
ses Renaixença, Esbart Santa Eulàlia i danses de Perú.

Divendres 25 de setembre
Unmón màgic
A les 17 h. Carpa d’activitats plaça Catalunya
Conta-contes organitzat per la Fundació Vicenç Ferrer.
Cafè-teatre
A les 18 h. Carpa d’activitats plaça Catalunya
Associació Catalana d’Escoles de Teatre (ACET).
Fora muralles, aprenem junts
De 17 a 20 h. Carpes de federacions plaça Catalunya
Tallers d’escacs, puntes de coixí...

Dissabte 26 de setembre
Ball vermut amb La Mundial
A les 13 h. Carpa d’activitats plaça Catalunya
Recital de música marroquina
A les 19 h. Carpa d’activitats plaça Catalunya

Diumenge 27 de setembre
Tortell Poltrona i la Banda Cric
A les 19.30 h. Escenari central plaça Catalunya
Espectacle especial dedicat a Pallassos sense Fronteres.
Virus laics, amb Pau Riba
A partir de les 20.30 h. Escenari central plaça Catalunya
AmbMarcel Casellas i la Cobla La Principal de la Nit,
els Castellers de Barcelona, la colla sardanista Les Vio-
letes del Bosc i altres convidats.

Inscripcions del 9 al 18 de setembre
Gimcana de la Mercè
Dia 19 de setembre de 10 a 20 h. Tota la ciutat
Preu: 4 euros per persona (equip de 4). 20% de des-
compte als equips amb titulars del Carnet Jove. Punts
d’inscripció, entre d’altres: centre TMB d’Atenció al
Client de metro Universitat, PIJ Gràcia (Gran de Grà-
cia, 190-192) o per Internet (www.bcn.cat/merce i
www.gimcanatmbdelamerce.com).

Dijous 17 de setembre
Gazpatxu, síndria i verd fresquet
A les 20 h. Espai Jove La Fontana (Gran de Gràcia, 190)
Creació teatral de la Cia. Les Fresques.

G R À C I A2 Setembre 2009

I N FOÚT I Lt L ’AGENDAW

Dissabte 19 i 26 de setembre
Story time
A les 18.15 h. Bibl. Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20)
Amb la col·laboració d’UP Center.

Dimecres 23 de setembre
Contes de tardor
A les 18 h. Bibl. Vila de Gràcia (Torrent de l’Olla, 104)
A càrrec de Tere Saladich.

Dimecres 30 de setembre
Contes sostenibles
A les 18 h. Bibl. Vila de Gràcia (Torrent de l’Olla, 104)
A càrrec de Gina Clotet.

Dissabte 12 de setembre
Umä
A les 21.30 h. Espai Jove La Fontana (Gran de Gràcia, 190)
Música màntrica, optimista i tendra.

Divendres 18 de setembre
Txus Blues & Jose Bluefingers
A les 22 h. Centre cívic La Sedeta (Sicília, 321)
Presenten el seu nou disc Blues de la comèdia.

Dissabte 19 de setembre
Concert Plataforma
A les 22 h. Espai Jove La Fontana (Gran de Gràcia, 190)
Organitza: Plataforma d’Entitats Juvenils de Gràcia.

Del 6 al 31 de setembre
El retorn dels càtars, el llorer reverdeix
Centre cívic La Sedeta (Sicília, 321)
Exposició de fotos, textos i mostra d’artesania càtar.

Fins al 30 de setembre
Esquelets malalts
Museu Egipci de Barcelona (València, 284)
Una visió de la malaltia a través del temps.

Del 7 d’octubre al 10 de novembre
La Setmana Tràgica, motius i fets
Biblioteca Jaume Fuster (plaça Lesseps, 20-22)
Activitats del centenari de la Setmana Tràgica organitza-
des pels centres de recerca local de Barcelona.
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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 laMuntanya,12.
Centre de salut mental d’adults 93 218 93 02
Mare de Déu del Coll, 41.

FARMÀCIES

www.farmaciesdeguardia.com



Daniel Venteo

Els últims anys, als barrisdel districte de Gràcia
s’ha avançat de manera ex-
traordinària en la planificació
d’escoles bressol municipals,
amb una ampliació notable
del nombre de places per a
infants. Així, en finalitzar
aquest mandat, les famílies
de Gràcia tindran a la seva
disposició un total de 600

places d’escola bressol muni-
cipal. En l’actualitat aquesta
oferta arriba a un total de
194 places, amb els centres
de Fontana, Gràcia i Sant
Medir. En el curs 2009-2010,
s’hi incorporaran 81 noves
places a l’escola bressol muni-
cipal Galatea i 81 places més
a l’escola del Coll. I posterior-
ment també es disposarà de
244 places més amb les esco-

les bressol Neptú (ara en fase
de planejament i projecte),
l’escola Jaén (actualment en
fase de compra de sòl) i final-
ment l’escola Camp d’en
Grassot. A més, cal recordar
que l’escola bressol Trenet
Blau, tot i que és situada a la
plaça Comín del districte de
Sarrià-Sant Gervasi, també
atén les famílies gracienques.
El procés de modernització i

millora de la xarxa d’escoles
bressol municipals de Grà-
cia, que s’inicia amb la del
Coll, que estarà situada en-
tre els carrers del Coll del
Por tel l i e l camí de Can
Mora, es beneficia dels ajuts
econòmics aportats pel Go-
vern central mitjançant el
Fons estatal extraordinari
d’inversió en l’àmbit local.
L’accés a l’escola es farà pel
número 13 del camí de Can
Mora. A més, amb motiu de
les obres de l’escola, també
es duen a terme les obres
d’adequació del tram central
del carrer del Coll del Por-
tell.
Amb una super f íc ie úti l
d’uns 605 m² aproximada-
ment, la nova escola tindrà
planta baixa i tres plantes
més en alçada, adaptant-se
a l’especial orografia del seu

entorn. La seva transforma-
ció forma part de l’actual Pla
d’Escoles Bressol, el qual
implica una inversió econò-
mica de 72 milions d’euros
al conjunt dels barris de la
ciutat. Amb aquest Pla es
preveu duplicar les places

municipals d’escola bressol
de 0 a 3 anys fins a l’any
2011, la qual cosa significa
un dels avenços qualitatius
més significatius dels últims
anys a la capital catalana.
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Solar on es construeix la nova escola bressol.

Amb el començament de les obres

de millora de l’escola bressol del

Coll, el Districte fa palesa la seva

aposta decidida per l’educació

amb dos objectius estratègics: la

finalització del mapa escolar i

l’impuls al programa d’escoles

bressol municipals

En marxa la construcció de
la nova escola bressol del Coll

En finalitzar aquest
mandat, el districte
de Gràcia tindrà un
total de 600 places
d’escola bressol
municipal

CIUTADANS OPINEN

Juana Ramos
Dependenta

Em sembla bé. No hi
ha places per a nens
petits al barri i, si els
pares hem de treballar,
bé que hem de portar-
los a l’escola bressol, oi?

Carmen León
Mestressa de casa

A mí me parece bien.
Siempre es bueno que
haya más colegios,
sobre todo en esta
zona, donde hay tan
pocos.

Ruth Alonso
Infermera

Me parece muy bien y
más ahora, que soy
madre. Pienso que
hacen falta plazas. Al
primero no nos lo cogie-
ron en la pública y, con
más plazas, más posi-
bilidades para el segun-
do, que está en camino.

Josefina Arranz
Mestressa de casa

Me parece muy bien.
Aquí en el barrio esta-
mos muy faltos de pla-
zas públicas. A mis
hijos les irá bien para
llevar a sus niños.

Sergio Eduardo
Dissenyador Gràfic

Em sembla bé, penso
que està ben situada i
és l’única que hi ha per
la zona.
A tot Barcelona falten
escoles bressol públi-
ques.

José González
Conserge

Me parece bien, porque
es una cosa que todos
los padres necesitan, ya
que ahora los dos tra-
bajan. Aparte, en el
barrio hay muchos
niños.

Què l i s emb l a qu e e s f a c i u n a nova e s c o l a b r e s s o l a l Co l l ?
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PL E DEL D I S T R ICT E

Jordi Miró

En una sessió amb moltmés públic del que és
habitual, el Ple del Districte
de Gràcia, celebrat el passat
dilluns 6 de juliol a la plaça
de la Vila de Gràcia, es va
mostrar favorable al fet que
l’edifici que ocupa el núme-
ro 45-51 del carrer Larrard,
a tocar del park Güell, passi
a ser un un centre sanitari i
assistencial d’acollida de
nens i adolescents. Amb els
vots a favor del PSC, ERC i
ICV i l’abstenció de CiU i
PP (que al·legaren falta de
definició del projecte), el
Ple va decidir favorable-
ment el canvi d’ús d’equi-
pament religiós, que era el
que tenia fins ara, a equi-
pament sanitari i assisten-
cial. L’edifici ha estat com-

prat no fa gaire per la Fun-
dació Mercè Fontanilles,
que és la promotora del
nou centre d’acolliment.

Un altre punt de la part de-
cisòria de la sessió que
també va ser votat favora-
blement, però amb els vots
contraris de CiU i el PP, va
ser el traspàs d’algunes
competències a l’Institut
de Serveis Socials de Barce-
lona (IMSSB), l’ens gestor
dels diferents centres de
Serveis Socials que hi ha

repartits per la ciutat.
D’altra banda, el govern del
Districte va anunciar, com
a mesura de govern, el su-
port i la potenciació dels
esports minoritaris en dife-
rents centres educatius,
com l’hoquei, l’handbol, el
judo, el korfbal (similar al
bàsquet) o l’esgrima, i fer-
ho tant econòmicament
amb algunes entitats com
col·laborant en les tasques
de difusió. A més, els con-
sellers del Districte van fer
un repàs de les accions fe-
tes pel govern des de l’últi-
ma sessió plenària i van ex-
posar l’estat de les festes de
Gràcia del mes d’agost.
Un grup de veïns i veïnes
dels carrers Palou i Gomis
presents al Ple van dema-
nar més informació sobre
les obres que s’havien co-
mençat a fer en aquests
carrers.

Més informació:
www.bcn.es/gracia/

Nou centre d’acollida per a nens
i adolescents al carrer Larrard

Moment de la sessió plenària del passat 6 de juliol a Gràcia.

La FundacióMercè
Fontanilles és
la promotora del
nou centre
d’acolliment

El Ple del Districte aprova també que
l’Institut de Serveis Socials de Barcelona
tingui més competències i es compromet a
donarmés suport als esportsminoritaris

Les llegendes dels
canons de la Rovira (II)

J. M. ContelÀLBUM HISTÒRIC

Camp de treball de joves voluntaris dedicat a recuperar
la bateria antiaèria, el 2006. (Foto: Josep M Contel)

Seguint amb l’argumentari de quins i quants canons hi
havia al turó de la Rovira, l’escriptor Joan Perucho, en un
escrit al diari Avui, parlava d’uns canons anomenats Cer-
linkons, encara que no en recordava bé el nom. El nom
real d’aquesta peça a què es refereix Joan Perucho era
Oerlikon. Però dalt de la muntanya, els canons que es van
instal·lar van ser quatre Vickers 105, els quals, desmun-
tats del sistema defensiu de la base naval de Cartagena,
van ser traslladats a Barcelona.
De la presència a dalt del turó de la Rovira dels quatre
Vickers 105, n’hi ha moltes proves. Primer, els docu-
ments que hi ha a l’arxiu militar d’Àvila de la Guerra Civil
Espanyola, sobre la construcció de l’esmentada base, en
els quals consta la instal·lació de quatre canons Vickers
105. Després, hi ha diferents persones com Joan Cullell,
membre del Club Excursionista Gràcia, que, pocs dies
després de la retirada republicana, pujaren a dalt de la
muntanya i donen fe que els canons allí emplaçats eren
quatre i que duien la inscripció: “Vickers-Turbia”.
El comandant general d’Artilleria, Carlos Botet, en el seu
darrer informe sobre la defensa antiaèria de Barcelona,
comenta que el dia 25 de gener de 1939, seguint ordres
de la superioritat, havien estat destruïdes dues de les pe-
ces emplaçades al turó de la Rovira, mentre restaven ope-
ratives les altres dues, que aquell mateix dia havien tocat
un avió enemic. Dos canons, però, que l’endemà, dia 26,
van ser destruïts en ser abandonada la posició. De la
presència d’aquests canons a dalt del turó també hi ha
unes interessants fotos del fotògraf Brangulí.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’ArxiuMunicipal del Districte, 93 368 45 66



Pilar Fernández

La participació d’aproxima-dament un milió i mig de
persones a les festes confir-
men la consolidació d’aquest
nou model de festa que es va
començar a dissenyar fa dos
anys i que aposta per l’incre-
ment de les activitats diürnes i
familiars. El 70% de la progra-
mació es va fer en horari
diürn, i es calcula que els 60%
dels participants van assistir a
actes celebrats al matí o la tar-
da. “Hem marcat un camí.
Aquest any hem aprofundit,
però hem de seguir avançant”,
va dir el regidor del Districte,
Guillem Espriu, fent balanç
d’aquesta edició. Espriu va
destacar el protagonisme de
les activitats culturals, la re-
ducció dels decibels, l’aug-

ment dels serveis de neteja en
gairebé un 40% i l’excel·lent
col·laboració entre els Mossos
d’Esquadra i la Guàrdia Urba-
na, factors que van fer que
tothom gaudís de la festa, els
participants, però també tot el
veïnat.
El president de la Fundació
Privada Festa Major de Gràcia,
Ricard Estruch, va valorar
molt positivament aquesta
edició, que va qualificar de la
millor festa de la història “en
tots els sentits, en participa-

ció, civisme, complicitat entre
els diferents cossos policials,
serveis de neteja i Districte”. I
es va mostrar convençut que
els conflictes que poden sorgir

en zones d’alta concentració
de gent seran solucionats en el
futur. També va destacar la
qualitat dels guarnits i va asse-
gurar que cada vegada seran
millors. “Això ha estat possible
per tenir locals de guarniment
adequats”, locals que el regidor
va suggerir que podrien ser
també espais de formació.
La festa va començar amb
molt bon peu, amb un pregó,
cantat, més que llegit, a ritme
de rumba (mentre el públic pi-
cava de mans) per Antoni Si-
cus Carbonell, cantant del
grup Sabor de Gràcia, veí del
barri de tota la vida.

Placa a l’Oratori de Sant Felip Neri
El dia 25 de juliol va descobrir-se una placa a la faça-
na de l’església de l’Oratori de Sant Felip Neri de Grà-
cia (Sol, 8), tot recordant que va ser cremada fa cent
anys, durant els fets de la Setmana Tràgica. Segons
recullen diversos historiadors, entre els quals Josep
Benet, va inspirar al poeta JoanMaragall l’article
L’església cremada, publicat el desembre de 1909 a
La Veu de Catalunya. L’acte va ser organitzat pel Dis-
tricte de Gràcia, el Taller d’Història i l’Oratori de
Sant Felip Neri.

V aniversari de Kabum
El grup de percussió Kabum commemora els seus
primers cinc anys d’existència animant i col·laborant
en totes les activitats tradicionals que se celebren a
Gràcia amb diversos actes que culminen el 2 d’octu-
bre, dia en què convida a sopar altres entitats del
barri, a la plaça del Diamant. A partir de les 22 hores
oferirà, al mateix lloc, dos concerts oberts a tothom.

Jornada de Comerç al carrer
El 3 d’octubre serà la jornada en què diferents asso-
ciacions de comerciants sortiran al carrer per promo-
cionar els seus productes. La de Vallcarca i rodalies
instal·larà les seves carpes a la plaça Lesseps, davant
la biblioteca; a l’altra banda de la plaça, al costat de
mar, ho farà l’Associació de Veïns i Comerciants de
Lesseps; la del Casc Antic obrirà les seves parades al
carrer Astúries la de Verdi Baix, a Verdi i l’Eix Comer-
cial Gràcia Nova, a la plaça Joanic.

FestaMajor dels barris del Nord
Als barris del Nord estan de Festa Major fins al 20 de
setembre, si bé les activitats que se celebren al barri
de la Salut es donen per acabades diumenge 13. S’hi
destaca el gran ball de Festa Major que tindrà lloc
dissabte 19. No hi falten les havaneres ni les xocola-
tades per a infants i grans. Es pot consultar la pro-
gramació al web www.bcn.cat/gracia.
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NOT ÍC I E Sf

La Festa Major de
Gràcia 2009 ha estat
la millor de la
història, segons els
organitzadors,
i ha consolidat el
nou model

Sicus Carbonell, l’alcalde Hereu i els regidors Espriu i Martínez visiten
els carrers, en ple procés de guarniment, després del pregó.

L’alcalde lliura la medalla a Carlos Pablos, president del Centre.

El Centre Moral rep la Medalla d’Or de la Ciutat
Redacció

El Centre Moral i Instructiude Gràcia, una de els enti-
tats més arrelades al districte i
espai de convivència i de pro-
moció de la cultura, l’esbarjo i
l’esport, ha rebut la Medalla
d’Or de la Ciutat al Mèrit Cívic
en una cerimònia que va tenir
lloc al Saló de Cent de l’Ajunta-
ment de Barcelona, el 14 de
juliol.
El Ple de l’Ajuntament va ator-
gar-li la medalla en la sessió

celebrada el 27 de març pel
seu 140è aniversari, “com a
mostra d’agraïment per la tas-
ca duta a terme en el transcurs
d’aquests anys i per l’adaptació
dels principis fundacionals de
la institució relatius a la for-
mació i a la instrucció”.
El Centre Moral Instructiu,
que va néixer el 1869 amb l’ob-
jectiu de fomentar les escoles
catòliques a la Vila de Gràcia,
va celebrar el seu 140è aniver-
sari els passats mesos de gener

i febrer. Entre les iniciatives
dutes a terme, en destaca la
posada en marxa del nou web,
www.elcentregracia.cat.
El Centre, amb seu al carrer
Ros d’Olano, 9, té un esplai
per a infants i joves de 3 a 16
anys; un grup de teatre i sec-
cions d’esbart, tennis taula i
futbol, a més de tenir una de
les colles protagonistes de la
desfilada de Sant Medir. L’any
1994 va rebre la Creu de Sant
Jordi de la Generalitat.

La festa va
començar amb un
pregó cantat a
ritme de rumba

Gràcia ha celebrat enguany
lamillor festa de la història

PREMI PER AL CARRER VERDI MEDIEVALA
Verdieval, l’ambientació de l’èpocamedieval recreada al

carrerVerdi,va ser triat elmillor carrer guarnit de les fes-

tes d’aquest any. No faltaven els esquelets tancats en

gàbies, els escuts i armadures de cavallers ni les rates.

També es va endur els premis a la millor il·luminació i a

la millor portalada, una imponent entrada a la ciutat

medieval construïda amb“pedres”de paper premsat. El

tramvia del carrer Tordera va aconseguir el segon premi

i els motius que il·lustraven la cançó “Tot és fràgil”, de

Joan Isaac, creats a Joan Blanques de Dalt, el tercer.
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Quan quedem a la sortida del metro de Jo-
anic, mentre esperem que arribi la perso-

na o persones citades, aquell aparador de llen-
ceria i roba de nen que ens rep és de la botiga
Manel. Si per a molta gent la botiga és visual-
ment familiar, ho és en un sentit més ampli
encara per als seus clients. Fa més de trenta
anys que va obrir i s’ha convertit en sinònim
de confiança al barri. La Carmen Bote és qui
porta la botiga. Fa 24 anys que hi és, primer
com a dependenta, al servei del Manel, i des

del 1995 com a propietària. Venen roba inte-
rior d’home i de dona, llenceria i roba infantil,
des de nadons fins als 16 anys. La Carmen té
clientela de tota la vida, que la coneixen des
que va entrar a treballar-hi. Ha aconseguit que
“Manel” sigui també una referència per a les
generacions joves, per això pensa en tothom i
té tant articles de línia clàssica com els models
més actuals i les darreres novetats.
Manel
C. Pi i Margall, 1-3 / Tel.: 93 213 48 76

E L TAULE L L

Llenceria i roba infantil de confiança

Van obrir fa més de trenta anys.

Joan Anton Font

EQU I PAMENT S

David Sabaté

El passat mes de juliol esva presentar a la seu del
Districte el projecte Brugue-
ra. La iniciativa, impulsada
pel Districte de Gràcia a tra-
vés del centre cívic del Coll,
vol recuperar i difondre el pa-
trimoni de l’antiga editorial
Bruguera a partir dels testi-
monis orals, documents i
aportacions de veïns, extre-
balladors, escoles i entitats.
Bruguera va tenir un paper
fonamental en la vida social i
econòmica del barri del Coll
“en una època, la postguerra,
de molt pocs recursos”, recor-
da el regidor del Districte,
Guillem Espriu. Una dimen-
sió social, històrica i, òbvia-
ment, artística que quedarà
reflectida en el Fons Brugue-

ra, a l’arxiu del Districte, i que
il·lustraran exposicions com
“La Bruguera, una editorial
del Coll i Tipologies d’humor
Bruguera”, d’ara i fins al de-

sembre a la Biblioteca Jaume
Fuster i al centre cívic El Coll
−que es rebateja com a centre
cívic El Coll-La Bruguera.
Aquest últim espai acollirà la
tardor del 2010 una exposi-
ció sobre El Jabato en col·la-
boració amb el Taller d’Histò-
r ia de Gràcia ; la propera

primavera es posarà en mar-
xa, també, la Ruta Bruguera
al barri del Coll; i durant tot
l’any es preveuen taules rodo-
nes i cicles de xerrades, com
també la producció d’un do-
cumental i de publicacions
inèdites a partir de tot el ma-
terial recollit. D’altra banda,
durant el present curs es du-
ran a terme projectes de
recerca de 4t d’ESO per a la
recuperació de la memòria
oral dels extreballadors de l’e-
ditorial. Guillem Molinas, ju-
bilat que va treballar 50 anys
a la Bruguera, n’és un dels ve-
terans. “L’editorial i el barri es
van ajudar molt mútuament”,
recorda. I afegeix, amb un
somriure: “I jo em vaig casar
amb una Bruguera”.

Més informació:
Centre cívic del
Coll-La Bruguera
Telèfon: 93 256 28 77
ccelcoll@bcn.cat

La iniciativa crearà
un arxiu a partir
de les aportacions
de veïns, entitats
i extreballadors

Exposicions, xerrades i un fons documental
vertebren el projecte Bruguera,que vol
recuperar la memòria històrica de l’editorial

El regidor de Gràcia, Guillem Espriu, durant la presentació del projecte.

Dues exposicionsmostren la influència
estètica i social de la Bruguera

S ERVE I PÚBL IC

DanielVenteo
A partir del 14 de setembre i coincidint amb el co-
mençament del nou curs escolar 2009-2010, els in-
fants de 4 a 12 anys poden utilitzar el nou títol de
transport que permet fer gratuïtament un nombre
il·limitat de viatges amb els mitjans de transport
integrats (Metro, Ferrocarrils de la Generalitat,
Renfe Rodalies, Tramvia i Autobusos urbans i inte-
rurbans) durant el seu període de validesa, la qual
en la seva primera emissió serà de setze mesos. Es
tracta d’un títol de transport d’una zona que es cor-
respon amb la zona tarifària del municipi on resi-
deix el beneficiari, amb la qual cosa la nova targe-
ta permet cobrir els seus desplaçaments quotidians.
L’objectiu és afavorir la seva mobilitat mitjançant
un títol de transport gratuït a fi de generar uns hà-
bits d’utilització quotidiana del transport públic,
tant per part dels mateixos nens com dels pares o
adults que els acompanyin i aconseguir, d’aquesta
manera, una mobilitat més sostenible.
La nova targeta és un dels nous títols personalitzats
de la xarxa de transport públic de Barcelona, en el
qual consta el nom i el DNI, passaport o NIE de l’in-
fant. Poden ser titulars d’aquest nou títol els
440.000 nens i nenes de l’àmbit del Sistema Tarifari
Integrat, que engloba un total de 253 municipis. Els
nens han de tenir entre 4 i 12 anys (fins al 31 de de-
sembre de l’any que els compleixin).
Per aconseguir la nova targeta, cal que el pare, mare
o tutor del nen s’adreci als diferents punts de trami-
tació de les sol·licituds. Un cop fet el tràmit i paga-
ment corresponent (35 euros com a cost d’emissió i
gestió), es lliura un títol de T-12 provisional vàlid
fins a final d’any. El títol definitiu, personalitzat, es
lliurarà mitjançant correu certificat al domicili del
sol·licitant abans del proper 31 de desembre. A Bar-
celona, que forma part de la primera corona del Sis-
tema Tarifari Integrat, l’ens encarregat de totes les
tasques de gestió i emissió de la nova targeta és
l’Entitat Metropolitana del Transport.

Més informació:
www.emt-amb.com

Enmarxa la nova
targeta T-12
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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

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

Dedica un estel

Encara no heu dedicat cap estel a ningú? El
web de Barcelona ofereix un espai diferent
pensat per portar la llum d'un estel als qui
més estimem. Aquest singular apartat per-
met dedicar un estel virtual i una dedicatò-
ria a qualsevol persona, la qual rebrà la
comunicació per correu electrònic.
www.bcn.cat/firmament

Sildàvia

El Sildàvia ja té web propi, des d'on conti-
nuarà informant-vos sobre autors, llibres i
esdeveniments literaris que tenen
Barcelona com a escenari. El nou web
compta amb seccions que inclouen entre-
vistes, consells, una agenda d'actes i de
premis literaris i opinions d'escriptors.

wPOL I E SPORT IU

Pere S.Paredes

El Gràcia Gimnàstic Club (GGC)és el club revelació de la passa-
da temporada, ja que en els cam-
pionats d’Espanya celebrats del 9 al
12 de juliol a Saragossa, el club gra-
cienc va aconseguir pujar al pò-
dium amb dos nous èxits: un or en
salt, per a Carol Teixidó, i una plata
a paral·leles, a càrrec de Marta Sa-
batés. Les dues van competir en la
categoria Promogym 5.

Carol Teixidó, de només 17 anys,
va pujar al primer esglaó del podi,
empatada amb la valenciana Alba
Pascual, en l’exercici de salt, on va
aconseguir una puntuació de
12,850. En terra, va fregar la me-
dalla després de fer una puntuació
d’11,400, a només una dècima de
la medalla de bronze. Aquestes
dues bones actuacions van perme-
tre Teixidó finalitzar en setena po-
sició en la classificació general de la

categoria Promogym 5, en la qual
competien 21 gimnastes de clubs
de tot Espanya. Per la seva part,
Marta Sabatés, de 27 anys, va do-
nar la sorpresa en paral·leles, que-
dant en segona posició, amb 8,150
punts, darrere la gironina Carla Pa-
jón. En la classificació general,
Marta Sabatés va finalitzar en on-
zena posició.
Aquesta alegria de les gimnastes se
sumava als triomfs que van obte-
nir dues setmanes abans als cam-
pionats de Catalunya, en els quals
el GGC va aconseguir tres medalles
(un or i dos bronzes).

El Gràcia Gimnàstic Club, or i
plata en el Campionat d’Espanya

David Sabaté

Més de mig milió de barcelonins
van omplir les voreres per veu-

re passar els ciclistes del Tour de
França, el passat mes de juliol, tot i la
intensa pluja que amenaçava de des-
lluir l’arribada dels ciclistes a la ciutat
44 anys després de la primera vega-
da. El temps va millorar força el se-
gon dia. L’alcalde, Jordi Hereu, va do-
nar la sortida de la setena etapa des
de la plaça d’Espanya quan faltaven
pocs minuts per a les 11 del matí. En
ordre i amb els nervis justos que pro-
voca saber que es viurà un moment
històric, milers de persones espera-
ven, algunes des de les 8, darrere les
tanques o les cintes de seguretat dis-

posades als jardinets, a tot Gran de
Gràcia, la plaça Lesseps i a l’avinguda
de Vallcarca fins a enllaçar amb la
carretera de Sant Cugat. Entre el pú-
blic, curiosos, turistes i molta gent
del barri, com la Maria Elicia, una ei-
xerida senyora de 80 anys que expli-
cava que la seva filla li havia trucat
per despertar-la. “M’ha dit que no
em podia perdre el Tour! I aquí estic.
El segueixo cada dia i sóc una entu-
siasta de la bicicleta, tot i que el meu
marit s’ha fet gran i ja no vol anar-hi
(riu)”. D’altres, menys convençuts,
destacaven que “a Sant Medir hi ha
molta més gent!”. Però tampoc s’ho
van voler perdre. Després del fugaç
però emocionant pas dels corredors

entre la cridòria i els aplaudiments
generals, els adolescents Sergi i Àlex,
amb samarretes del Tour i del Barça,
encara no s’ho creien: “Ja podem dir
que els hem vist”. I afegien: “Donarà
bona imatge. Que Barcelona surti a
tantes televisions és bo”. Els co-
merços, també, encantats, com ex-

plicava l’Amàlia de la pastisseria Ri-
cart: “Ha vingut més gent que altres
dies. I, per descomptat, he sortit al
carrer a fer fotos! (riu)”. Ja acomiadat
el Tour, dos ciclistes aficionats molt
valents van aparèixer a la cua fent el
circuit pel seu compte, i la gent els va
aplaudir com si fossin professionals.

Milers de persones, grans, petits, turistes i
comerciants surten al carrer per veure passar el
Tour de França i animar els seus corredors favorits

El temps va acompanyar
en l’inici d’una setena
etapa tan ordenada
i cívica com l’anterior

Els ciclistes al seu pas pel carrer Gran de Gràcia.

Els graciencs celebren el pas del
Tour per Gran de Gràcia i Lesseps
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Comva néixer Sabor de Gràcia?
Quan feia poc que havia deixat el grup
Ai ai ai, un dia, passejant per Gràcia,
vaig trobar un educador de carrer que
em va animar a anar a veure com assa-
javen uns nois. Eren molt joves i toca-
ven força bé. I m’hi vaig afegir. Així va
néixer Sabor de Gràcia, com un grup
d’amics que tocàvem per passar-nos-ho
bé. Vam debutar el 1994 al CAT. Jo
aleshores tenia vint anys. L’any 1995 ja
vam participar a la Festa Major de Grà-
cia. Va ser l’any que la plaça del Poble
Romaní s’incorporava com a escenari
de la FestaMajor.
A Gràcia hi ha una presència nota-
ble de la cultura gitana.
I és un referent arreu de Catalunya i
d’Espanya per la bona relació que hi ha
entre la cultura gitana i la no gitana. Els
primers pobladors del barri de Gràcia
van ser els gitanos. Van arribar-hi fa
més de 200 anys. El besavi del meu avi
ja era de Gràcia. Tenia unes quadres de
cavalls al carrer Francisco Giner.

Qui va crear el nom de Sabor de
Gràcia?
Me’l vaig inventar jo. El Gato Pérez, que
va ser un dels meus mestres, sempre
em deia, quan un músic ho feia bé:
“Aquest té sabor”; i si no anava a tempo
deia: “Aquest és gallec”; amb aquesta ex-
pressió, que no era de menyspreu cap
als gallecs, volia dir que aquell músic en
comptes de fer rumba catalana sembla-
va que fesmuñeiras.
Qualsevol cançó pot ser feta amb
rumba?
El 99,9% de lamúsica.
Fins i tot l’òpera?
Sí, sí. Fins i tot l’òpera. Nosaltres hem
fet amb rumba L’Estaca, de Lluís Llach,
Què volen aquesta gent?, de Maria del
Mar Bonet...
Aquestes cançons formen part del
vostre disc La cançó amb rumba?
Sí, un disc que ens va portar molta
feina. Per fer-lo, vam escoltar més de
cent cançons de la Nova cançó i vam
escollir-ne catorze, de les quals n’hi
ha de molt conegudes i d’altres no
tant, com El nen que creia saber volar,
una gran cançó de Marina Rossell i
Guillem Samsó que parla dels nens
amb síndrome de Down.

Aquest any 2009 Sabor de Gràcia
fa quinze anys. De quina manera
ho celebreu?
Ho vam celebrar el mes de maig a la
Sala Apolo de Barcelona, amb la partici-
pació de molts músics amics. I aquesta
tardor editarem el disc Sabor pa’rato, en
el qual han col·laborat artistes com
Ojos de Brujo, Lucrecia, Los Manolos,
José El Francés, Parrita, el Negri de la
Barbería del Sur, Chonchi Heredia,
Wagner Pa, Hermanas Bautista, Joan
Clota “El Nen”, Kitflus, Txell Sust...
D’on li ve l’afició per lamúsica?
Em van regalar una guitarra quan te-
nia sis anys. Vaig aprendre mirant
com tocaven a les bodes gitanes i a les
juergas de Gràcia els rumberos de l’è-
poca com Chango, Sisquetó... També
em fixava quan sortia a la tele el pare
de la rumba, el Peret. He après de ma-
nera autodidacta.
Si hagués de salvar un disc de Sa-
bor de Gràcia, quin escolliria?
Els discs són com els fills: cadascun és
diferent però te’ls estimes igual. Però ja
que em fa escollir diré La cançó amb
rumba. Va ser un disc que vam fer amb
molt respecte: la Nova cançó forma
part del patrimoni de Catalunya.

Quins records té de Gràcia de quan
vostè era infant?
Jo sortia de casa, que es trobava al car-
rer Francisco Giner, i mentre caminava
veia unes quantes senyores davant la
porta de casa seva, i si passava sense dir
bon dia, rebia una bona esbroncada.
Anàvem amb bicicleta, jugàvem a pilota
al carrer... Fins que vaig canviar la pilota
per la guitarra.
I de la FestaMajor de Gràcia?
Recordo que jugàvem a trencar l’olla,
ballàvem…Anàvem a les festes infantils
i ens dirigíem als pallassos per dir-los:
“Escolta, ens deixes cantar una rum-
ba?”. Vaig tenir ocasió de ser vocal de la
comissió de festes de la plaça del Poble
Romaní i vaig participar en el guarni-
ment, la programació...
La rumba catalana també ha estat
al costat dels èxits del Barça.
Sí. Jo he estat tres cops al Camp Nou
cantant l’himne del Barça. No ho canvio
ni per un Grammy!
A més del Barça, també la rumba
promociona Barcelona, oi?
Sí. Hem portat la rumba per tot Euro-
pa, i també a Veneçuela, Argentina,
Puerto Rico, Nova York, Chicago i ben
aviat anirem a Àsia.

ENTR EV I S TA Sicus Carbonel l , cantant de Sabor de Gràc ia

Sicus Carbonell amb la plaça de la Vila de Gràcia al fons.

Sicus Carbonell és fundador i cantant del grup de

rumba Sabor de Gràcia.Ha estat el pregoner de

la darrera Festa Major de Gràcia

“Pràcticament tota
lamúsica pot ser feta
amb rumba”

Daniel
Romaní


