
Entre els mesos de maig i setembre
es porta a terme la segona fase del
procés participatiu de la nova Dia-
gonal, destinat a recollir les aporta-
cions ciutadanes tant d’entitats
com de persones a títol individual
que volen contribuir, amb la seva
opinió, a donar forma a la nova
Diagonal del segle XXI. Per donar
l’opinió es pot participar en els con-
sells ciutadans i de barri del Distric-
te, omplir una butlleta i dipositar-la
en les bústies distribuïdes arreu de
Gràcia o bé participar-hi a través
del lloc web www.bcn.cat/diagonal.
També es pot trucar al telèfon gra-
tuït 900 226 226 o adreçar-se a la
mateixa Diagonal, on hi ha uns di-
namitzadors que ajuden a posar la
idea sobre el paper.

Procés participatiu per 
imaginar la nova Diagonal

La Festa Major celebra els 
50 anys de la nova cançó

LA CITA

Maria del Mar Bonet
i Marina Rossell, 
a Sant Felip Neri

MÀGIA

Es crea el nou
Espai de la Màgia 
a la plaça del Nord 

FAMILIAR

La festa es consolida
com a celebració  
familiar i veïnal

Pàg. 3

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Agustina Gual
Antiga propietària d’una 
part de la plaça de les 
Dones del 36

“El 2004, amb molt de
sentiment, vaig signar
la permuta del solar 
de la vaqueria”  

E N T I TAT S Pàg. 4

Els Diables de 
Gràcia celebren 
el 30è aniversari del
seu naixement 

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Els esports seran
presents a la Festa
Major de Gràcia

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Guia de bona 
convivència 
entre veïns 

D O N A Pàg. 6

Es presenta un
 estudi sobre les
necessitats de les
dones de Gràcia 

Pàg. 5
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Els ciutadans podran aportar les seves idees fins a final de setembre.



Dijous 16 de juliol
Los amantes del puente nuevo (VO)
A les 21.30 h. Sala d’estudi Vila de Gràcia (Torrent de
l’Olla, 104)
Cicle de cinema francès.

17, 18 i 19 de juliol
“La tia”
A les 22 h. Dg (18 h). Centre cívic La Sedeta (Sicília, 321)
Obra del dramaturg Joan Ballarà, per la companyia Un
Toc de Gràcia.

Dissabte 25 de juliol
Decoberta d'una placa amb motiu del
Centenari de la Setmana Tràgica
A les 11.30 h. Església de Sant Felip Neri (Sol, 8)
L’església va ser cremada i va inspirar a Joan Maragall la
seva obra L'església cremada. Organitza: Oratori de Sant
Felip Neri, Taller d'Història de Gràcia i el Districte.

Fins al 31 de juliol
Sala Montjuïc
A les 19 h. MNAC (Palau Nacional-Parc de Montjuïc)
Música en directe, pícnic, curts i pel·lis per a les nits
d’estiu al castell de Montjuïc. Consulteu programació a:
www.salamontjuic.com.

Divendres 28 d’agost
“Una verdad incómoda”
A les 21.30 h. Sala d’estudi Vila de Gràcia (Torrent de
l’Olla, 104)
Debat i projecció del documental d’Al Gore.

Del 15 al 30 d'agost
Els festers i la Festa Major
Sala d'exposicions de la Seu del Districte (pl. Vila de Gràcia, 2)
Exposició que explica el treball de les persones que fan
possible els guarnits de la Festa Major de Gràcia.
Organitza: Taller d'Història de Gràcia i Fundació Festa
Major de Gràcia.

Fins al 30 d’agost
Barcelona: una ciutat, un port
Museu Marítim (av. Drassanes, 1)
Com van afectar l'Exposició Universal de 1888 i els
Jocs Olímpics de 1992 a la ciutat i al port? Partint d'a-
quests dos grans esdeveniments, aquesta exposició
permet descobrir la transformació de la ciutat. 
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I N F O Ú T I Lt L ’A G E N D AW

FESTA MAJOR DE GRÀCIA

Divendres 24 de juliol
Presentació samarreta i espais
A les 21 h. Plaça Vila de Gràcia
Amenitzat per un concert de la Banda Municipal de
Barcelona. Acte previ a la Festa Major.

Divendres 14 d’agost
Pregó
A les 19 h. Plaça Vila de Gràcia

Dissabte 15 d’agost
Missa i seguici festiu d’autoritats
A les 11 h. A l’església de Santa Maria de Gràcia
Ballet de Déu i matí de Festa Major
A partir de les 12 h. a la Plaça Vila de Gràcia
Cercavila de cultura popular
A les 18 h. Inici: Gran de Gràcia amb travessera de Gràcia.

Del 15 al 21 d’agost
Les Nits del Claustre 
A les 22 h. Oratori de Sant Felip Neri
Dedicat al 50è aniversari de la cançó catalana.
Les Tardes Clàssiques
A les 20 h. Església de Santa Maria de Jesús de Gràcia
Espai Gastronòmic
Tot el dia. Plaça Manuel Torrente
Espai de la Dansa
A les 22 h. Plaça Joanïc
Espai del Folch
A les 22 h. Plaça de Sol
Espai del Jazz
A les 22 h. Plaça del Diamant

Diumenge 16 d’agost
Homenatge a Sant Roc
A les 11 h. Carrer Llibertat amb Fraternitat
Amb l’actuació de colles de cultura popular i l’ofrena
d’un ram al sant.

Dilluns 17 d’agost
Entrega de premis dels carrers guarnits
A les 18 h. Plaça Vila de Gràcia

Divendres 21 d’agost
Baixada del Pilar Caminant
A les 20 h. Plaça Vila de Gràcia

Dissabte 22 d’agost
Trobada castellera
A les 12 h. Plaça Vila de Gràcia
Amb els Castellers de la Vila de Gràcia.
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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.

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 93 218 93 02
d’adults de Gràcia
Mare de Déu del Coll, 41.

FARMÀCIES

www.farmaciesdeguardia.com



Felicia Esquinas

La nova cançó i el públic fa-
miliar tindran un lloc des-

tacat a la propera Festa Major
de Gràcia. Arran del 50è ani-
versari de la cançó d’autor ca-
talana, la Festa ha preparat un
cartell de luxe per al seu espai
estrella, l’Oratori de Sant Felip
Neri (c. Sol, 8), amb actua-
cions de figures tan represen-
tatives com Maria del Mar
Bonet, Marina Rossell, Quico
Pi de la Serra, Laura Simó i
Francesc Burull, Santi Arisa,
Roger Mas i Joan Isaac. L’altra
part de l’homenatge és el re-
corregut que el cantant i es-

criptor Miquel Pujadó farà per
la història i el món de la nova
cançó les tardes del 17 al 20
d’agost. Serà a la plaça Joanic i
hi haurà convidats sorpresa.

Enguany, la Festa Major con-
firma el canvi de rumb iniciat
l’any passat per recuperar la
dimensió veïnal i familiar que
tradicionalment ha tingut la
celebració. “La Festa Major la

fem per als veïns i per al públic
familiar”, explica Ricard Es-
truch, president de la Funda-
ció Privada Festa Major de
Gràcia. El 2008, les activitats
infantils van augmentar un
40% i es van introduir propos-
tes als matins. “El resultat és
que va augmentar el públic en
les franges diürnes i va dismi-
nuir a les nocturnes”, assenya-
la el regidor del Districte, Gui-
llem Espriu. “Ara”, continua
Espriu, “la programació s’esta-
bleix tenint en compte les ne-
cessitats dels veïns. Més del
60% de les activitats es farà
durant el dia. I les activitats

nocturnes han reduït l’horari
fins a les dues de la matinada
entre setmana”.
Enguany s’ha ampliat un al-
tre cop l’oferta per a les famí-
lies amb la creació de l’Espai
de la Màgia a la plaça del
Nord, que funcionarà a les
tardes. I al carrer Santa Mag-
dalena obrirà l’Espai de la
Calma, que acollirà propostes
musicals de petit format i te-
atre a la tarda, “en un am-

bient molt tranquil”, comen-
ta Ricard Estruch. També
destaca la consolidació de
l ’Espai Gastronòmic a la
plaça Manuel Torrente i les
actuacions de dansa i lírica
previstes a la plaça Joanic. La
programació definitiva es
presentarà oficialment el 31
de juliol. Els carrers engala-
nats seran setze, amb el car -
rer de la Perla com a nova in-
corporació. 
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Clara Mas és l’autora del cartell guanyador per a la Festa Major de Gràcia 2009.

La Festa Major de Gràcia tornarà 
a tenyir de màgia els dies d’estiu.
Per a la setmana del 15 al 21
 d’agost, la  programació anuncia
recitals de luxe arran del 50è
 aniversari de la nova cançó,
 novetats com l’Espai de la Màgia i
més  activitats per al públic familiar 

La nova cançó i el públic familiar,
protagonistes de la Festa Major

“Més del 60% de les
activitats es faran
durant el dia”, 
explica Espriu

C IU TA DA N S  OPIN E N

Jordi Moliner
Enginyer

La veritat és que ara hi
participo menys que
abans. Per a mi, actual-
ment hi ha molta gent i
massa rebombori i a
més tinc una nena molt
petita. Potser quan
sigui més gran torna-
rem a assistir-hi.

Laura Hurtada
Periodista  

Hi he participat sempre,
però des que va néixer la
nostra filla ens n’anem,
perquè hi ha molt de
xivarri. Ara que és més
gran m'agradaria parti-
cipar a les activitats del
matí. Sempre m’ho he
passat molt bé.

Mohamed Salha
Director construcció 

Sí, siempre participo.
Me gusta su tradición
que la diferencia de las
fiestas mayores de los
otros barrios.

Jordi Colomer
Pintor 

Sí que hi he participat.
Com a pintor em pre-
sento sovint al concurs
del cartell de la festa i
algun cop baixo a veure
les activitats de carrer.

Luz Gonzalo
Comerciant 

Sí que hi participo. Tot
i que sóc tot el dia a la
botiga, al vespre i la nit
surto a veure quines
activitats hi ha. Sóc de
les persones que no se’n
van per les festes. Em
quedo perquè no desa-
pareguin.

Piedad Silva 
Jubilada

Sí, és clar que hi partici-
po. Sóc del carrer Encar -
nació i cada any visito
els carrers. M’agrada
molt perquè sempre et
trobes amb molta gent
que no veus durant
l'any. Penso que les tra-
dicions són molt bones.

P a r t i c i p a  n o r m a l m e n t  a  l a  F e s t a  M a j o r  d e  G r à c i a ?

C O N V E N I  I  C E S S I Ó  D E  L O C A L SA
La col·laboració de l’Ajuntament amb la Festa Major

de Gràcia s’ha concretat en un conveni marc mit-

jançant el qual el municipi donarà 189.000 euros a la

Fundació. “És una partida molt important, amb l’ob-

jectiu de garantir l’estabilitat de la festa”, explica el

regidor Guillem Espriu. L’Ajuntament també ha cedit

locals als veïns per crear els decorats dels carrers. La

superfície total cedida és de més de 900 m².
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E N T I T A T S

Núria Mahamud

L’any 1979, alguns
membres de la Colla

Vella de Diables de Sitges
van fundar la primera colla
de diables de Gràcia , la
qual va fer el seu bateig de
foc a la Festa Major de Grà-
cia de 1981. No gaire
temps després, la colla es
va dividir en dos grups in-
dependents per discrepàn-
cies sobre el concepte de
ball de diables. Uns van vo-
ler seguir la tradició del ball
litúrgic, el model penede-
senc, marcat per uns perso-
natges principals (Llucifer i
la Diablessa) i es van pas-
sar a dir la Colla Vella de
Diables de Gràcia; altres
van adoptar un model més
modern i es van batejar
com la Diabòlica de Gràcia.
En el moment de tancar
aquesta edició, les dues co-
lles germanes tenien pre-
vist celebrar el 30è aniver-
sari del seu embrió comú el
4 de juliol, amb la Malèfica
del Coll i els Diables de Vi-
lafranca com a colles convi-
dades. Com a bons diables,
volien substituir les espel-

mes del pastís d’aniversari
per les traques i els petards
i sortir en correfoc pels car -
rers del bar ri.

La previsió era fer un cor -
refoc obert per la colla in-
fantil de la Vella de Gràcia,
els Malsons de la Vella, l’ú-
nica colla infantil de diables
del barri. Al cor refoc adult,
les dues colles havien de
comportar-se com una de
sola recordant el seu origen
com a Diables de Gràcia. Fi-

nalment, estava programa-
da una festa amb un sopar
de germanor de les  colles a
l’Espai Jove de Gràcia, amb
un lliurament d’obsequis
commemoratius.
Trenta anys després de l’es-
cissió de la colla original,
els dos grups continuen
mantenint una rivalitat
sana que enriqueix els cor -
refocs del barri. Com mana
la tradició i el protocol, la
Colla Vella de Diables de
Gràcia −vestits amb panta-
ló i casaca negra amb fla-
mes i capa vermella− sem-
pre obre tots els correfocs.
La Diabòlica, de blau i groc,
la segueix. La propera cita
diabòlica serà a la Festa
Major de Gràcia.

Els Diables de Gràcia celebren
el 30è aniversari del seu origen  

La Colla Vella, en plena actuació.

Totes dues colles
tenen el seu 
origen en la Colla
Vella dels Diables
de Sitges

La Colla Vella dels
Diables de Gràcia
i la Diabòlica de
Gràcia han cele-
brat un correfoc
commemoratiu
de la fundació de
la seva colla
comuna

Les llegendes dels
canons de la Rovira (I) 

J. M. ContelÀLB UM HI S T ÒR IC

Una de les plataformes amb el seu canó Vicker del 10,5.
(Foto: ANC-BRANGULÍ [FOTÒGRAFS])

La recuperació de l’espai de l’antiga bateria antiaèria del
turó de la Rovira, engegada per l’associació de veïns de
Can Baró i el Museu d’Història de la Ciutat, així com al-
guns escrits que han aparegut darrerament en diferents
publicacions, han tornat a posar d’actualitat aquesta anti-
ga posició defensiva de Barcelona, construïda durant la
passada Guerra Civil per defensar la ciutat dels atacs aeris
que, sistemàticament, feia sobretot l’aviació legionària
italiana sobre Barcelona.
Aquests fets han tornat a aflorar en la memòria de mol-
tes persones que van viure aquells moments, sobretot
els veïns dels barris de Gràcia, Can Baró, Guinardó i la
Font d’en Fargues. Records molts d’infantesa, els quals,
a més, van estar amanits en aquells moments per la ru-
morologia.
Pels que fa als canons de la bateria, hi ha diferents ver-
sions relacionades amb el seu tipus i la seva procedència.
Una d’aquestes afirmacions diu que dalt del turó hi havia
un canó molt gros i molt vell –anomenat l’avi–, una peça
que quan disparava feia tant soroll que tremolava tot
Gràcia. I un veí afirma que de l’ensurt se li va morir el ca-
nari. En aquest sentit, altres persones asseguren que hi
van instal·lar els canons del vaixell de guerra republicà
“Jaime I”. També altres persones defensen, i fins i tot s’ha
arribat a publicar en diferents ocasions, que aquests ca-
nons eren de procedència soviètica. Diferents veïns de
Can Baró i el Guinardó parlaven de la “boja” o del canó
que deixava anar fum blanc o fum negre...
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 368 45 66



Daniel Venteo

Ja fa setmanes que els dife-
rents canals de participa-

ció ciutadana del Districte,
com ara el Consell ciutadà, te-
nen en la transformació de l’a-
vinguda de la Diagonal al seu
pas pels barris de Gràcia un
dels punts destacats de la seva
agenda. Així va ser, per exem-
ple, en el Consell ciutadà del
Districte celebrat el passat 3
de juny. Encara hi ha pendent
la celebració del Consell de
bar ri de Vila de Gràcia.
Tothom, entitats i ciutadans a
títol individual, és convidat a
participar en aquest procés
que està cridat a convertir-se
en una de les tribunes de par-
ticipació més importants de la

Barcelona de principi del segle
XXI, per recollir idees per a la
transformació de la que és,
sens dubte, una de les avingu-
des més rellevants de tota la
ciutat. Des de l’inici del procés
s’han creat taules sectorials
amb les entitats d’àmbit de
ciutat, com ara col·legis profes-

sionals, associacions econòmi-
ques, entitats culturals i d’opi-
nió, entre d’altres. A més,
també es duen a terme convo-
catòries dels consells sectorials

més directament implicats,
com ara el Consell de Medi
Ambient i el Pacte per a la Mo-
bilitat, entre d’altres, amb l’ob-
jectiu de rebre els seus dictà-
mens a partir de les propostes
realitzades per les associacions
que en formen part. Els ciuta-
dans a títol particular també
tenen diversos mitjans per
participar-hi, ja sigui mit-
jançant la butlleta física tra-
mesa a la llar directament o bé
mitjançant la butlleta digital
que es troba al web del procés
participatiu de la Diagonal:
www.bcn.cat/diagonal. També
es pot trucar al telèfon gratuït
900 226 226.
Des del passat mes de juny hi
ha instal·lades a Gràcia tres
bústies per a la recollida de les
butlletes participatives en el
procés. Es troben situades a
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà
del Districte (Francisco Giner,
46) i les biblioteques de Jaume
Fuster (pl. Lesseps, 20-22) i de
Vila de Gràcia (Torrent de l'O-
lla, 104). La butlleta també es
pot dispositar, sense fran-
queig, a qualsevol bústia de
Correus.

Convocatòria de Ràdio-Art per a dones
Gràcia Territori Sonor ha obert una convocatòria de
Ràdio-Art per a dones residents a Catalunya. Con-
sisteix a crear una peça sonora per a ser difosa per
ràdio, la qual s’haurà de lliurar en CD àudio a l’a-
dreça Gràcia Territori Sonor (RADIANTS), Apartat
9.234 - 08080 Barcelona fins a l’1 de setembre. El
premi és de 500 euros per a cadascuna de les quatre
compositores seleccionades. 
Informació: www.gracia-territori.com

Acollida de nens sahrauís
Com cada any, el projecte “Vacances en Pau” ha
permès que un grup de nens i nenes sahrauís vinguin
a passar l’estiu amb famílies del districte de Gràcia.
Aquest projecte d’acolliment és possible gràcies a la
tasca mediadora de l'associació Gràcia amb el Sàhara,
amb la col·laboració dels Lluïsos de  Gràcia. 

Plaça en homenatge a les Dones del 36
La festa d’inauguració de la plaça Dones del 36 tindrà
lloc el 18 d’agost a la tarda, dins dels actes de la Festa
Major de Gràcia. La plaça és situada entre el torrent
de l’Olla i el carrer de Santa Àgata. Està dedicada al
col·lectiu de dones que l’any 1936 eren nenes o ado-
lescents; dones, doncs, que van viure la Segona Repú-
blica, la Guerra Civil, la repressió franquista, l’exili i
unes quantes el terror nazi. 

Pati obert al CEIP Baldiri Reixac 
Dins del programa “Temps de barri, temps educatiu
compartit”, el CEIP Baldiri Reixac (c. Olot , 1-13)
obrirà el pati als infants i famílies del barri el juliol.
L’horari d’obertura serà els dilluns, dimarts, dime-
cres i divendres, de 18.30 a 20.30 h; els dijous, de 19
a 20.30 h, i els dissabtes, d'11 a 13 h i de 18.30 a
20.30 h. L’objectiu és oferir més espais de joc i d'es-
barjo per a les famílies. 
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N O T Í C I E Sf

Ja ha començat la
segona fase del
 procés participatiu
per imaginar la
Diagonal del futur.
Tothom pot aportar
idees per
 transformar la
 principal avinguda
de la ciutat de
Barcelona

Bústia participativa instal·lada a un equipament públic de Gràcia.

El mercat es va estrenar el 26 de juny.

Nou Mercat d’Artesania a la plaça de la Virreina
Redacció

Gràcia ha estrenat un
Mercat d’Artesania esta-

ble a la plaça de la Virreina el
26 de juny. El mercat, impul-
sat per la nova Associació
d’Artesans i Artistes Firaires
de Gràcia, obrirà dos dies al
mes, divendres i dissabte, en-
tre les 12 i les 22 h. 
Aquest mercat neix del que
cada any es feia durant la Fes-
ta Major de Gràcia. Aplega un
col·lectiu d’artesans i artistes

firaires reconeguts amb el car-
net d’Artesania Catalunya de
la Generalitat, que distingeix
la producció artesana de qua-
litat. L’objectiu és apropar als
veïns les creacions d’aquests
artesans amb una mostra
atractiva i una selecció àmplia
de productes i estils.
L’oferta inclou joieria artesa-
na, esmalt al foc sobre metalls;
seda pintada a mà; disseny de
vestuari; bosses, bitlleteres i
cinturons de material reciclat;

il·lustració, serigrafia i disseny
tèxtil; joieria en plata, sabates
fetes a mà, treballs en fusta, i
d’altres, fins a un total de set-
ze parades.
El Mercat d’Artesania torna a
la plaça de la Virreina el 10 i 11
de juliol. També obrirà del 15
al 21 agost, tots dos inclosos,
dins de la Festa Major; el 4 i 5
de setembre; el 9 i 10 d’ octu-
bre; el 6 i 7 de novembre, i del
16 al 24 de desembre, coinci-
dint amb la Fira de Nadal. 

Tothom està cridat
a participar en el
procés, abans del
30 de setembre

Comença la segona fase del procés
participatiu de la nova Diagonal

1 5 0  A N Y S  D ’ H I S T Ò R I AA
El procés participatiu per imaginar la nova Diagonal coincideix

en el temps amb l’aniversari dels 150 anys de l’aprovació del

Pla Cerdà que la va projectar. Tal com ha afirmat el prestigiós

periodista i “biògraf” de la Diagonal Lluís Permanyer, es tracta

de l’avinguda més important del Pla d’Eixample, tant pels seus

11 quilòmetres de llargada que creuen de banda a banda tot el

municipi de Barcelona, com per la seva amplada i la seva posi-

ció privilegiada dins de la trama urbana de la ciutat.
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Molta gent ha descobert els avantatges de
les teràpies alternatives, però molts tam-

bé han comprovat que és un sector amb molt
intrusisme. Espai vital-Centre de Teràpies és
tota una garantia en aquest sentit, ja que són
un equip de deu professionals que ofereixen un
servei de qualitat a tothom que vulgui rebre una
atenció diferent i personalitzada. L’Anna Maria
Planas és la directora del centre i és diplomada
en infermeria. És molt coneguda al barri perquè
abans havia tingut una consulta d’ATS gairebé

al costat. El Dr. Santi Nadal és metge homeòpa-
ta i és el director mèdic del centre. Per a ells, la
confiança dels clients és bàsica. Tracten tant
problemes físics com d’ansietat i estrès amb un
ampli ventall de teràpies alternatives i comple-
mentàries com l’homeopatia, l’acupuntura, els
massatges, l’osteopatia, la podologia, la reflexo-
logia o el reiki, entre d’altres.
Espai vital-Centre de Teràpies
Avinguda República Argentina, 52
Telèfon: 93 212 12 20

E L  T A U L E L L

Deixar-se cuidar de la manera més natural

Ofereixen un servei de qualitat en teràpies alternatives.

Joan Anton Font

D O N A

Jordi Miró

Les dones de Gràcia tenen
en general més proble-

mes de salut que els homes,
sobretot les que tenen més
càrrega familiar i rendes més
baixes, segons explica un es-
tudi impulsat pel Consell de
Dones de Gràcia i presentat
el passat 22 de juny a la seu
del Districte. “Els rols atri-
buïts a les dones, associats a
la cura i la sobrecàrrega de
treball  i  responsabilitats
domèstiques, incideixen cla-
rament en el patiment de ris-
cos ergonòmics, fatiga cròni-
ca, estrès, ansietat , etc.
alhora que generen compor-
taments de desatenció res-
pecte a la pròpia salut”, diu

l’estudi Diagnosi sobre les ne-
cessitats i condicions de vida de
les dones de Gràcia, que es va
basar en els testimonis de
més de 40 dones amb un per-
fil similar: entre 31 i 50 anys,
amb estudis universitaris,
treballadores i amb família.

La Diagnosi estudia les con-
dicions de la vida en tots els
àmbits, com la vida privada,
la presència en llocs de res-
ponsabilitat, el seu accés a l’e-
ducació i fins i tot la seva

quota en els noms dels car -
rers. Malgrat que, segons van
dir les impulsores de l’infor-
me, “les dones de Gràcia po-
den viure amb més comodi-
tat i millors condicions de
vida que les dones d’altres
bar ris”, encara “ens queda
molt per caminar”. Entre al-
tres coses, l’estudi detecta
que el gènere femení a Gràcia
segueix tenint menys taxa
d’ocupació i amb una remu-
neració més baixa, menys
participació en la vida socio-
política del Districte i una
taxa ínfima al nomenclator
dels carrers de Gràcia: només
un 20% dels carrers amb
nom de persona són noms de
dona.    
Les propostes i conclusions
que han sorgit d’aquest estu-
di es presentaran al II Con-
grés de les Dones de Barcelo-
na, que tindrà lloc els dies 16
i 17 d’octubre al Fòrum. 

Només un 20% dels
carrers amb nom de
persona són noms
de dona

Un estudi sobre los necessitats de les dones
del barri posa de manifest la  desigualtat en
àmbits com la salut, el treball o la vida
sociopolítica

Presentació de la Diagnosi a la seu del Districte el passat 22 de juny.

Es presenta un estudi sobre les
necessitats de les dones de Gràcia 

S E R V E I  P Ú B L I C

Jordi Miró
Té gairebé quaranta pàgines i du com a títol Guia de su-
port per a l’organització de comunitats de veïns i veïnes.
Es tracta d’un manual, publicat fa unes quantes setma-
nes per l’Ajuntament de Barcelona, que persegueix un
objectiu que de vegades és molt difícil d’aconseguir: la
bona convivència entre els ciutadans que compartei-
xen el mateix edifici. “Les ciutats, els barris, les comu-
nitats de veïns on vivim són els escenaris en què ciuta-
dans i ciutadanes coneixem els valors cívics i
construïm les relacions socials que ens permeten viure
en comunitat“, escriu l’alcalde Jordi Hereu en el pròleg
d’aquesta guia que forma part del Programa de suport
a les comunitats de veïns. “Són els infants, els adoles-
cents, els joves, la gent gran, els nouvinguts −en defi-
nitiva, els ciutadans i les ciutadanes− els protagonistes
d’aquesta construcció de valors i, per tant, de comuni-
tat”, hi afegeix. 
En total, la guia conté onze apartats destinats a evitar
problemes entre els veïns, entre els quals la definició
de la comunitat de propietaris i el perquè i com s’ha
d’organitzar, els òrgans de govern, la regulació interna,
la delimitació dels espais comuns i dels individuals... A
més, dedica un capítol a la gestió econòmica i un altre a
les adreces i els telèfons d’interès d’organismes relacio-
nats amb les comunitats de propietaris.
La regidoria d'Habitatge i la Direcció de Prevenció de
l'Ajuntament ha publicat 5.000 exemplars d’aquesta
guia, els quals es distribuiran a les comunitats conside-
rades sensibles, i també a aquelles que la  demanin 
a través de les  Oficines d'Habitatge i de les  
Secretaries Tècniques de Prevenció 
de cada Districte. 

Més informació: 
Oficines de l'Habitatge 
de Barcelona
www.bcn.cat/habitatge 
Tel: 010. (Preu establiment de la trucada

0,45 €. Preu trucada 0,06 €/minut, tarifat 

per segons. IVA inclòs).

Guia de bona 
convivència entre veïns 
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M U LT I M È D I A

TELEVISIÓ

Barcelona Televisió
“Connexió Barcelona”
De dilluns a divendres, de 12 a 14.30 h
Canal 39 UHF i Canal 26 TDT
www.barcelonatv.cat

Gràcia Televisió
http://graciatelevisio.cat

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

Web de platges

Informa dels serveis i equipaments a la
platja i ofereix consells de bones pràcti-
ques i normativa d'ús (suport de socor -
ristes, codi de banderes, etc.). També faci-
lita informació en temps real sobre l’estat
de la mar i la gestió ambiental de cadascu-
na de les platges i inclou dues webcams
que mostren imatges de l'àrea del litoral
contínuament actualitzades.
www.bcn.cat/platges

Web de la Diagonal

Coincidint amb el començament de la
segona fase del procés participatiu de la
Diagonal, el web d'I.de.a Diagonal renova
la seva imatge i hi incorpora nous contin-
guts per convertir-se en un espai més
interactiu que facilitarà la participació 
dels ciutadans i ciutadanes. Així, podeu
omplir la butlleta informativa i ser un
donant  d'idees per reformar la Diagonal. 
www.bcn.cat/diagonal

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

Pere S. Paredes

Balls, festa als carrers engalanats,
tot és i tot fa que la Festa Major

de Gràcia sigui una de les més famo-
ses de Barcelona i de Catalunya. Però
a tota aquesta part cultural i lúdica,
s’hi pot sumar l’esport, ja que des de
fa anys forma també part d’aquestes
festes ciutadanes.
Amb la col·laboració d’UBAE i del
Districte de Gràcia, la Fundació Pri-
vada Festa Major de Gràcia és la mà
directora de tota la part esportiva,
perquè en gaudeixin tots els que
s’apropin a aquest barri durant
aquestes jornades festives.
El tennis taula, els escacs, el bàsquet
i una passejada popular amb bicicle-
ta són algunes de les diferents activi-
tats esportives que hom pot practi-
car entre el 15 i el 20 d’agost a la
festa gracienca.
Els aficionats al bàsquet podran
“matar” el seu cuc, ja que podran
apuntar-se a un popular campionat
de bàsquet 3x3, que es realitzarà el
dia 15 a les pistes de La Salle de
Gràcia.
A hores d’ara, els partits i les compe-
ticions d’escacs i de tennis taula que
s’organitzen en el Centre Moral de
Gràcia no tenen una seu assignada,

ja que aquest local està en obres,
però des de la Fundació tranquil·lit-
zen dient que poc abans d’aquestes
dates festives tindran llocs per jugar.
Una de les activitats esportives orga-
nitzada per aquesta Fundació és una

pedalejada popular, que es farà el 16
d’agost i que, sortint des del passeig
de Sant Joan amb travessera, arri-
barà a la plaça de la Vila de Gràcia,
travessant amb el seu recorregut els
carrers més representatius de la vila.
Per a Alfred Campo, coordinador
d’esport de la Fundació Privada Festa
Major de Gràcia, aquest any serà una
mica diferent dels altres, “ja que el
dia 15 cau en dissabte i tothom es-

tarà engalanant i participant de la
festa al carrer, i al matí següent
haurà de llevar-se per fer esport.
Crec que serà una mica dur aguantar
aquest ritme, però estem en les Fes-
tes de Gràcia i tothom té ganes de
gaudir-ne, sigui com sigui!”.
“Els esports que s’organitzen per la
Festa”, continua Campo, “no estan
fets perquè vinguin grans atletes,
ni persones famoses. Tot el distric-
te està bolcat l’esport, i l’esport és
una cosa molt popular, com les
nostres festes. Aquí ve tothom a
passar-s’ho bé”.

Més informació:
Fundació Privada 
Festa Major de Gràcia
C. Igualada, 10 
De dilluns a  divendres, 
de 17 a 21 h
Telèfon: 93 459 30 80 
info@festamajordegracia.cat

L’esport també és
 present, any rere any, a la
Festa Major de Gràcia.
Com amb la resta
 d’activitats, la Fundació
Privada Festa Major
 s’ocupa que no falli res,
 esportivament parlant

El 15 d’agost cau en
 dissabte. Molta gent
s’aixecarà amb son per
practicar un esport 

Una de les cites serà el torneig d’escacs.

Els esports seran presents 
a la Festa Major de Gràcia

Pere S. Paredes

Amb motiu de la Setmana de la
Bicicleta, que es va celebrar a

Barcelona del 8 al 14 de juny, ha
sortit al carrer una nova edició de
la Barcelona en bici. La guia repassa
la normativa de l'Ordenança de cir-
culació de vianants i de vehicles i
dóna un seguit d'informacions
d'interès sobre la conducció, l'apar-
cament i les associacions relaciona-
des amb la bicicleta. També inclou
un mapa amb la xarxa de carril bici
existent en l'actualitat, els carrers

amb trànsit pacificat i les zones 30
(on els vehicles no poden superar
la velocitat de 30 km/h). A més es
pot trobar la localització exacta de
les estacions del Bicing, els punts
de lloguer de bicicletes de l'Associa-
ció Bicitours i els aparcaments de
SABA i BSM amb places per a bici-
cletes. El mapa també situa les es-
tacions de Metro, FGC, Rodalies,
Tram i funiculars, transports que
permeten el trasllat de bicicletes.
La guia es pot trobar a l’Oficina de
la bicicleta, a les Oficines  d’Atenció

al Ciutadà
(OAC) de tots els dis-
trictes, a la plaça Sant Miquel, al
palau de la Virreina, al Centre d’In-
formació i Assessorament per a
 Joves, al Centre de Recursos Barce-
lona Sostenible, a l’Aula Ambiental
de la Sagrada Família i a les enti-
tats que formen la Comissió cívica
de la bicicleta.

Nova edició de “Barcelona en bici”
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Quan es va obrir la vaqueria?
La va obrir el meu pare, Joan Gual, el
17 de març de 1921.
Per què va escollir Gràcia?
Ell era de Gavarra, un poble prop de
Coll de Nargó, i va venir a viure a Gràcia
a casa de la seva germana, que tenia
una vaqueria al carrer Diluvi. Encara
que va començar a treballar al Foment
de Barcelona, pavimentant els carrers
amb llambordes, també va aprendre a
treballar amb les vaques i aquestes van
ser les seves primeres passes...
Sí...?
Els seus pares tenien al poble un ramat
d’ovelles i se’l van vendre per comprar
tres vaques i venir a viure a Gràcia.
I la botiga?
El meu pare buscava algun local prop
del carrer Diluvi, i un dia li van fer saber
que hi havia un espai al torrent de
 l’Olla, núm. 165, propietat de la senyora
Cinteta Camprubí. Havia estat una fà-
brica d’alcohols i anissos i, en morir el
marit i la filla, buscaven nou llogater.

Bé, allò era un descampat. Va muntar la
vaqueria al davant, va construir-hi un
estable per a les vaques i, finalment,
amb fullola, va fer una petita nau amb
quatre habitacions per viure-hi.
Quan arriba la seva mare?
La meva mare, Encarnació Bartra, era
de Ger, al costat de Puigcerdà, i va ve-
nir a Gràcia per ajudar una senyora que
era mestra, que vivia al carrer Topazi.
D’anar a comprar la llet a casa del meu
pare es van conèixer i, finalment, es van
casar el 1924 a l’església dels Josepets.
El meu pare tenia 24 anys, i la mare 18.
Vostè va ser l’única filla?
No, primer va néixer una noia, a conti-
nuació, el 1928, jo i després un noi.
Però les males condicions de la barraca
on vivíem afectaren la salut dels meus
germans, de manera que la meva ger-
mana va morir als tres anys i mig a cau-
sa d’una broncopneumònia i el meu
germà als cinc.
Llavors el negoci com anava?
Bé, a casa treballaven el germà i la ger-
mana de la meva mare i, abans de la
guerra, vam arribar a tenir fins a 50 va-
ques, però quan la guerra ens ho pren-
gueren tot, es van endur les vaques. El
meu pare va haver de tornar al poble

una altra vegada a treballar el camp,
mentre que la meva mare es va quedar
guardant la vaqueria. I a mi em van dur
a casa de la meva àvia, a Ger.
I després de la guerra?
Com que el meu pare coneixia molts ra-
maders, un d’aquests li va deixar un pa-
rell de vaques, amb la condició que les
pagués quan pogués. A poc a poc, amb
molts esforços i molta misèria, vam
arribar a les 80 vaques.

Era tenaç el seu pare, oi?
Treballava tant que no sé si dormia cap
hora. Amb el carro i el cavall anava a
buscar tot el farratge que necessitaven
les vaques: al Prat a buscar l’alfals i les
carxoferes, i a cerveses Damm les restes
de la civada.
Quan passen a ser propietaris de
la vaqueria?

El 1945-46 va morir la senyora Cinteta
i la propietat va passar a mans del seu
fill, que el 1960 la va vendre al meu
pare, que llavors va aixecar un nou pis
sobre la botiga.
I vostè quan es va casar?
El 1952, vaig sortir de núvia d’aquella
barraca, encara que vam anar a viure
al carrer Pare Claret a tocar de la Me-
ridiana, d’on venia cada dia a la va-
queria. El 1970, quan va morir la
meva mare, tota la família vam anar a
viure al pis de dalt de la vaqueria.
Quan la va tancar?
El 1982 vam treure les vaques, perquè
ens deien que a la ciutat ja no hi podien
estar. Llavors cada dia ens portaven la
llet des de Vila-rodona. Dos anys des-
prés va morir el meu pare i el 1996 em
vaig retirar.
Com va anar el procés de canvi
d’immoble?
Un dia va venir una immobiliària i ens
va dir que la casa estava afectada per un
pla de Gràcia. Després de moltes con-
verses i negociacions, al mig de les quals
un cotxe que es va saltar un semàfor va
matar el meu marit, el 2004, amb molt
de sentiment, vaig signar la permuta
del solar de la vaqueria.

E N T R E V I S T A A g u s t i n a  G u a l ,  ant iga  propie tàr ia  d ’una  par t  de  la  p laça  de  les  Dones  de l  36

Agustina Gual a la plaça de les Dones del 36.

El 1921, el pare d’Agustina Gual obria una vaque-

ria al torrent de l’Olla, 165. La seva família hi va

passar tota mena de vicissituds i alegries, records

que l’Agustina reviu quan contempla la nova

plaça de les Dones del 36

“A poc a poc, amb 
molts esforços i molta
misèria, vam arribar 

a les 80 vaques”

“El 2004, amb molt de
sentiment, vaig signar 
la permuta del solar de
la vaqueria”

Josep Maria
Contel


