
Una desfilada de models organit-
zada divendres 8 de maig al vespre
a la plaça de la Vila va ser el
preàmbul de la Festa del Comerç,
que va celebrar-se el dia 9 a diver-
sos carrers del Districte. La desfi-
lada de models va ser organitzada
per l'Associació de creatius i dis-
senyadors de Gràcia, G3. L'en-
demà dissabte, els carrers del dis-
tricte van omplir-se de parades de
les botigues que treien la seva
oferta a voreres i calçades per acos-
tar els seus productes a la ciutada-
nia. Tot plegat va estar acompa-
nyat de diverses activitats per a
petits i grans. En total hi va haver
dotze punts de festa i hi van parti-
cipar tres eixos comercials i nou
associacions de comerciants.

Una passarel·la de moda
obre la Festa del Comerç

Entra en funcionament la central
de recollida de residus de Lesseps

QUALITAT

La nova xarxa implica
una millora del
sistema de recollida

OBRES

Duraran uns sis mesos
i se'n minimitzaran les
molèsties

EXPANSIÓ

Aquesta és la setena
central que es posa
en marxa a la ciutat

Pàg. 3

ENTREVISTA Pàg. 8

Conxa Garcia
Premi Vila de Gràcia a la
millor actuació comunicativa

“´Ones de dones̀ és
un programa per a les
dones fet per dones”

PLE DEL DISTRICTE Pàg. 4

Gràcia dóna suport
a l'estructura del
parc dels Tres Turons

POLIESPORTIU Pàg. 7

Neix el Gràcia
Gimnàstic Club
Està dedicat a la gimnàstica
artística femenina i
masculina

SERVEI PÚBLIC Pàg. 6

Consells per a una
revetlla segura

EDUCACIÓ Pàg. 6

Gràcia és pionera
en la lluita contra
l'absentisme escolar

Pàg. 5
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La desfilada de moda va tenir lloc a la plaça de la Vila.



Fins al 14 de juny
John Lindland
Galeria Gràcia Arts Project (Sant Honorat, 11)
Lindland és un artista multimèdia dels EUA que utilitza
expressions abstractes a l’oli, el carbó o l’aquarel·la.

Fins al 26 de juny
20a Mostra de treballs d'educació viària
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de l'Olla, 104)
Hi han participat vint centres educatius del districte
dels cicles inicial, mitjà i superior de Primària.

Fins al 30 de juny
Carmel i Coll: imatges de dos barris
Centre cívic El Coll (Aldea, 15)
Unamirada fotogràfica a la realitat de dos barris que for-
men part d’unmateix territori social i històric. La gent,
les entitats i els grups d’ambdós barris tenen una estreta
relació de veïnatge.

Fins al 6 de setembre
Andrea Palladio
A les 22 i 23.30 h. CaixaFòrum (av. Marquès de Comillas, 6)
Mostra sobre el gran arquitecte italià del Renaixement,
pràcticament contemporani de Miquel Àngel i Rafael.

Divendres 19 de juny
EleVetor. Un musical urbanístic
A les 20 h. Centre cívic La Sedeta (Sicília, 321)
Performance multimèdia a càrrec de l’Associació Cultu-
ral LuCiA, Laboratori Crític Artístic.

Divendres 26 de juny
Perruqueria de senyores
A les 19 h. Centre cívic La Sedeta (Sicília, 321)
Representació teatral de la companyia Dinamis Teatre.
Obra del dramaturg Rafael Anglada.

Dissabte 13 i 20 de juny
Story Time
A les 18 h. Bibl. Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20)
Somnis explicats en dos idiomes per fomentar l’aprenen-
tatge multilingüe. Dins el cicle “La hora del cuento”.
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Divendres 12 de juny
Xerrada “Camps de treball del SCI”
A les 19.30 h. Espai Jove Gràcia (Gran de Gràcia, 190-192)
Presentació dels camps de treball que organitzen des
del Servei Civil Internacional de Catalunya.

12, 13 i 14 de juny
Nodes de Gràcia
Espai Eart (Torrijos, 68)
Festa de la creació contemporània amb activitats de La
Caldera, l’Obrador, la Sala Beckett, Tragant Dansa, Sa-
ladestar i Gràcia Territori Sonor.

Dilluns 15 de juny
Darwinisme i ecologia
A les 19 h. Bibl. Vila de Gràcia (Torrent de l’Olla, 104)
Cicle “Visions de la Ciència”.

Dimarts 16 de juny
Renéixer després del dol
A les 19 h. Casal de Barri Cardener (Cardener, 45)
Xerrada organitzada per l’associació de dones Ciberdona.

Dijous 18 de juny
Els noms populars de núvols
A les 20 h. Fundació Festa Major de Gràcia (Igualada, 10)
Tertúlia amb Albert Manent i Joan Cervera. Organitza:
Taller d'Història de Gràcia.
Ball de Sant Joan per a Gent Gran
A les 17 h. Centre cívic La Sedeta (Sicília, 321)
Amb orquestra i coca de fruita. Organitza: Associació
de Pensionistes i Jubilats La Sedeta.

Del 25 al 28 de juny
Festa Major del Camp d’en Grassot
Organitza: AV Camp d’en Grassot, entitats del barri i
serveis del centre cívic La Sedeta.

Divendres 19 de juny
Adolfo Osta
A les 22 h. CAT (travessia de Sant Antoni, 6-8)
Música amb influència sefardita que recrea cançons de
tradició oral que han viatjat amunt i avall.

Divendres 26 de juny
Youkalis
A les 22 h. CAT (travessia de Sant Antoni, 6-8)
Un sextet d’origen barceloní que s’inspira en músiques
d’arreu el món com el klezmer.

Una publicació de l’Ajuntament de Barcelona. Consell d’Edicions i Publicacions: Carles Martí, Enric Casas, Eduard Vicente, Jordi Martí, Jordi Campillo, Glòria
Figuerola, Víctor Gimeno,Màrius Rubert, Joan A. Dalmau, CarmeGibert, José Pérez Freijo.Director: Enric Casas.Director editorial: José Pérez Freijo.Director de con-
tinguts: Joan Àngel Frigola. Relacions Institucionals: Joan Ariza. Redacció: Pilar Fernández, Felicia Esquinas, Núria Mahamud, Daniel Venteo, Pere S. Paredes, Josep
Maria Contel, Joan Anton Font, Dolors Roset, Beatriu Sanchís, Daniel Romaní, David Sabaté, Jordi Miró, Isabel Deniel. Coordinació general: José Miguel Esteban.
Coordinació de fotografia: Rafael Escudé i Joan Soto. Fotografia: Antoni Lajusticia, Pepa Álvarez, Cristina Diestro, JosepMaria Contel, Luis Clua, Julio Parralo, Ariadna
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Producció: Maribel Baños. Impressió: Printer Industria Gráfica Newco, SL. Manipulació: General Servei, SA. Distribució: M. Àngels Alonso i Serveis de Correus.
Administració: Ascensió García. Departament d’Imatge i Producció Editorial. Pg. Zona Franca, 60. 08038 Barcelona.Dipòsit legal: B. 29.175-1994.
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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 laMuntanya,12.
Centre de salut mental 93 218 93 02
d’adults de Gràcia
Mare de Déu del Coll, 41.

FARMÀCIES

www.farmaciesdeguardia.com



Jordi Miró

Afinal d’any és previst que
la xarxa de recollida

pneumàtica del carrer Gran
de Gràcia, en el tram que va
de Carolines a Lesseps, quedi
connectada amb la nova cen-
tral que concentra els residus

d’aquella zona del districte i
que es va inaugurar el passat
mes d’abril sota la plaça Les-
seps. Es tracta d’un dels pro-
jectes que es tirarà endavant
a Gràcia gràcies al Fons Extra-
ordinari d ’Inversió Local
(FEIL), executat pel Govern

espanyol per estimular el
mercat laboral i l’economia.
En l’actualitat, a Gran de Grà-
cia hi ha el servei de recollida
pneumàtica mòbil, la qual es
fa a través de les bústies de
residus orgànics i no orgànics
on els veïns llencen les deixa-

lles, que van a parar a un con-
tenidor soterrat i que un ca-
mió aspirador s’encarrega de
recollir. Amb la connexió, els
residus arribaran directament
a la central, gràcies a un cicló
que els aspirarà a través de
canalitzacions subterrànies.
Per fer-ho, es renovarà la xar-
xa de canonades existents
–de 30 a 50 cm– i es construi-
ran tres dipòsits de contenció
soterrats, amb les seves bús-
ties corresponents. El projec-
te començarà a executar-se
molt aviat, tindrà una durada
aproximada de sis mesos i el
seu cost total serà de gairebé
un milió i mig d’euros. Tota
una millora que ja fa anys que
s’està implantant a la ciutat i
que elimina les olors de la
brossa i els sorolls nocturns
dels camions de recollida, els
quals ja no seran necessaris.
El carrer Ramón y Cajal és un
altre punt gracienc que s’està

potenciant amb l’ajut estatal.
Entre les actuacions que s’hi
estan duent a terme al tram
que va de Montmany a l’Esco-
rial, s’hi farà una paviment
d’asfalt a la calçada actual,
amb la qual cosa es deixarà el
carrer en plataforma única,
amb un carril d’aparcament.

Un altre dels projectes que
s’ha endegat, també inclòs
dins el fons FEIL, és el de mi-
llora de l’accessibilitat i de la
circulació de vianants al car-
rer Joan Blanques, on també
es crea una plataforma única.
La remodelació, que ja ha co-
mençat, té una durada pre-
vista de dos mesos.
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La xarxa de recollida pneumàtica de Gran de Gràcia es connectarà amb la nova central de la plaça Lesseps.

La nova central donarà servei

a la part alta del carrer Gran, on

s’han iniciat les obres per

implantar el nou sistema de

recollida de residus.Tindran una

durada de sis mesos

Entra en servei la nova central
de recollida de residus de Lesseps

També es milloraran
aviat els carrers
Ramón y Cajal i
Joan Blanques

CIUTADANS OPINEN

Beatriz Carnicer
Analista de sistemes

Estoy algo informada y
me parece bien porque
supongo que será más
limpio y, aparte, desa-
parecerán los camiones
que ahora ocupan
mucho espacio. Yo reci-
clo casi todo; lo hago
para sentirme bien.

Antonio Amador
Fotògraf

Es positivo por la mejo-
ra evidente que llevará
a los vecinos de la zona,
aunque no sé si se per-
derán puestos de traba-
jo con la automatiza-
ción y modernización
del proceso.

Francisco Morilla
Pensionista

No ho sabia, tot i que,
pel que sembla, és molt
correcte, ja que suposo
que les olors del carrer
Gran disminuiran i hi
haurà menys soroll i
contaminació.

Gregoria Sierra
Cangur

Trobo molt bé que es
faci, perquè és un siste-
ma que millorarà la
qualitat de vida dels
veïns, pel que fa a les
males olors i els sorolls.

Eva Muntada
Recepcionista
administrativa

Estic encantada perquè
milloraran els proble-
mes del soroll i l'olor
actual. Tot i que tinc el
dubte que amb l'absor-
ció es trenquin les bos-
ses i s’acabi barrejant el
residu.

Roger Fàbregas
Aturat

Està bé, perquè sovint
les males olors pugen
per tot el carrer Gran i
és bastant desagrada-
ble. És positiu que
només hi hagi un punt
de recollida, així es
minimitzen els efectes.

S ap que e s mode r n i t z a r à e l s i s t ema de r e co l l i d a pn eumà t i c a d e r e s i d u s u r b an s ?

P LANS D ’ E XPANS IÓA
Amb la de Lesseps, la ciutat de Barcelona ja compta amb set centrals de recollida

pneumàtica, amb 31,4 km de xarxa, que dóna servei a 52.000 ciutadans a través de

més de 1.400 bústies. Les altres centrals són les de la Vila Olímpica, Sagrera-

Maquinista, Ciutat Vella, Diagonal-Poblenou i Fòrum. N’hi ha de projectades en tres

zones més de la ciutat: Sagrera-AVE, Can Batlló i Marina-Zona Franca.
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PL E DEL D I S T R ICT E

Jordi Miró

El Ple del Districte de
Gràcia que es va cele-

brar el passat 5 de maig va
aprovar, amb els vots a fa-
vor dels grups municipals
del PSC, ICV i ERC i amb
els del PP i CiU en contra,
la modificació del PGM en
l'àmbit del parc dels Tres
Turons, situat entre els dis-
trictes de Gràcia i Horta. El
nou parc tindrà dos ele-
ments claus: els accessos i
els itineraris. Els qui van
votar a favor van destacar
la importància d'un projec-
te “de ciutat” que suposa
convertir un espai de 122
hectàrees en un nou “pul-
mó verd” per als barcelo-
nins, mentre que els qui
van votar-hi en contra van
criticar-ne les maneres de
dur-lo a terme, la informa-

ció que se n'està donant i
les afectacions i desafecta-
cions de les cases. El pro-
jecte actual desafecta el
62% dels 764 habitatges
que inicialment quedaven
afectats. El regidor del Dis-

tricte, Guillem Espriu, va
destacar la importància
que el projecte incorpori
tantes propostes ciutada-
nes com sigui possible. Per
la seva banda, el president
del Districte, Ricard Martí-
nez, va exhortar les forces
polítiques a vèncer les des-

avinences d'un projecte que
s'ha de votar a escala de
ciutat i en què Barcelona
“s'hi juga molt” en els pro-
pers temps, quan se'n co-
menci a desenvolupar el
disseny concret.
Per unanimitat o majoria,
tots els grups polítics van
donar suport a la construc-
ció de l'escola bressol Gala-
tea a les instal·lacions que
ara ocupa al CEIP Josep
Maria de Sagarra, a l'am-
pliació de la residència per a
gent gran del carrer Sant
Salvador i al Pla d'Habitatge
de Barcelona 2008-2016, i
van secundar la mesura de
govern de donar impuls als
camins escolars segurs per-
què els nens puguin anar i
tornar de casa a l'escola d'u-
na manera autònoma. La
nova regulació dels Con-
sells de barri per apropar
l'administració a la ciutada-
nia va rebre els vots en con-
tra d'ERC i CiU i l'abstenció
del PP, ja que van jutjar la
proposta innecessària.

Gràcia dóna suport a l'estructura
del parc dels Tres Turons

Un moment de la sessió plenària del passat 5 de maig a Gràcia.

El projecte
actual desafecta
el 62% dels
764 habitatges
afectats inicialment

El Ple del Districte aprova també una
nova escola bressol, l'ampliació d'una
residència per a gent gran i el nou Pla
d'Habitatge

30 anys de “Carrer Gran”

J. M. ContelÀLBUM HISTÒRIC

Portades dels números 0 i 191, la primera i l'última de la
revista Carrer Gran. (Foto: Arxiu JMC)

L'any 1978, en plena transició democràtica, quatre joves
estudiants de periodisme graciencs, Albert Musons, Vi-
cenç Sanclemente, Joana Uribe i Joan Àngel Frigola, van
gestar en els ferrocarrils d'anada i tornada a la Universitat
Autònoma la revista Carrer Gran. Aquest projecte va tenir
ràpidament el suport de membres de l'Associació de Veïns
i de molta gent de Gràcia, i el 10 de març de 1979 se'n pre-
sentava en societat el número 0, al bar de la cooperativa la
Lleialtat, al carrer Montseny, entitat gairebé centenària i
que ja acollia en aquells moments el Teatre Lliure.
Per tirar endavant aquesta publicació els seus promotors
crearen l'empresa editorial, Carrer Gran Edicions, SL. El
primer director de la revista fou Manel López. Un dels
primers reportatges de la nova publicació fou sobre les
primeres eleccions democràtiques a l'Ajuntament i la sor-
tida del darrer regidor franquista del Districte de Gràcia.
Després, les aventures i desventures periodístiques, in-
cloent-hi la creació d'una televisió local i alguns reportat-
ges, com la relació completa d'afectacions del PERI de
Gràcia, publicada el maig de 1983, i biografies significati-
ves, com la del Pepito Matalasser, seguiren fins a arribar
al número 191 de maig-juny de 1989. En el transcurs dels
deu anys de vida van passar per la redacció nombrosos
estudiants i joves periodistes que avui treballen i triom-
fen en els principals mitjans catalans.
Ara, trenta anys després del seu inici, resten en moltes
prestatgeries col·leccions senceres de la revista Carrer
Gran, com un testimoniatge d'una època i d'un esforç
col·lectiu envers la història de Gràcia, mentre que el seu
fons documental roman a l'espera de noves demandes a
l'Arxiu Municipal del Districte de Gràcia.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 368 45 66



J.A.F.

Flors i plantes, sabates,
colònies i perfums, roba i

complements i molts altres
productes van envair els car-
rers i les places de Gràcia amb
motiu de la celebració de la
Festa del Comerç, que va te-
nir lloc el dissabte 9 de maig
entre les 10 del mati i quarts
de deu del vespre.
La plaça de la Vila, el carrer
Astúries (entre Gran de Grà-
cia i Torrent de l’Olla), Bailèn
(entre Travessera i Sant Anto-
ni Maria Claret), Travessera
de Gràcia (entre el carrer
Gran i el Torrent de l’Olla), la
plaça Gal·la Placídia i els en-
torns del mercat de la Lliber-
tat, la plaça Joanic, el carrer
Gran, el carrer Torrijos (entre
Terol i Travessera), la Traves-
sera de Gràcia, entre Escorial i
Sardenya, el carrer Penedès, la
plaça Lesseps i el carrer Verdi
(entre Or i Terol), van ser els
punts neuràlgics de la festa,
on es van aplegar les parades

de les botigues i les activitats
organitzades pels diferents ei-
xos comercials i associacions
de comerciants.
Entre les activitats organit-
zades, hi va haver inflables,

tallers de maquillatge i de
materials reciclats, xocolata-
des, passejades a cavall, mú-
sica en viu, exhibició de

“Bollywood”, activitats es-
portives, gegants, tallers dels
Mossos d’Esquadra, demos-
tració de jazz, concert de mu-
ñeiras , autobusos antics i
moltes altres coses.
Va ser una jornada durant la
qual els comerciants del dis-
tricte van treure la seva ex-
tensa i variada oferta al car-
rer, i el veïnat, la clientela i
els visitants van poder passe-
jar tranquil·lament per car-
rers que altres dies són plens
de cotxes i triar i remenar
entre els productes que ofe-
reix el comerç gracienc.

30 anys de la revista “Carrer Gran”
El 10 de març de 1979 es presentava al bar de la
Cooperativa La Lleialtat el número 0 de la revista
Carrer Gran. Aquella aventura va durar deu anys,
fins al juny de 1989. Una exposició i un acte celebrats
al CAT han recordat la trajectòria d’aquella publica-
ció on van començar un gran nombre de periodistes
que avui són professionals de reconegut prestigi.
L’exposició es pot veure fins al 26 de juny.

El carrer Torres passa a ser Josep Torres
El divendres dia 22 va fer-se el canvi de plaques del
carrer Torres, a la vila de Gràcia, que a partir d’ara es
diu oficialment Josep Torres. El canvi és degut a la
coincidència de nom amb un altre carrer de Nou Bar-
ris. De fet, amb el canvi de nom es recupera el seu
sentit original, perquè el carrer estava dedicat a Jo-
sep Torres i Vilaseca, nascut el 1824 i propietari dels
terrenys des de 1824.

Films de dones
Gràcia és l’escenari escollit per a la inauguració de la
17a Mostra Internacional de Films de Dones de Bar-
celona que té lloc entre els dies 11 i 21 de juny. En to-
tal s’hi podran veure més de 50 títols del millor cine-
ma fet per dones. La mostra comença a la plaça de la
Virreina el dijous 11 a les 22 hores amb la projecció
gratuïta de la pel·lícula Pandora'nin Kutusu (La capsa
de Pandora), de Yesim Ustaoglu. Més informació:
www.mostrafilmsdones.cat

Premi per a projectes de recerca
El Taller d’Història de Gràcia convoca el Premi Marià
Foyé per als projectes de recerca dels alumnes de 4t
d’ESO. L’objectiu és engrescar els nois i noies a fer
un treball sobre un tema de la història de Gràcia i
que es relacionin amb els avis i la gent gran com a
font d’informació oral. El dia 28 de maig es van lliu-
rar els premis d’aquest curs a l’escola Sant Josep, on
s’ha fet la prova pilot del premi.
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NOT ÍC I E Sf

Gràcia va celebrar
el dia 9 de maig la
Festa del Comerç
amb parades al
carrer i tota mena
d’activitats lúdiques
per a totes les edats

Una de les parades participants a la festa del comerç.

Cartell de la programació de les Festes Joves del Coll d’enguany.

Les Festes Joves del Coll estrenen una festa electro-pop
F.E.

Les Festes Joves del Coll
2009 presenten com a no-

vetat la primera edició de
l’ElectroColl, una festa electro-
pop que s’estrena amb el títol
d’El Centollo Galáctico i on ac-
tuaran Dj Frenillo, Dj Grii i Dj
Old Sarrià. Tindrà lloc el diven-
dres 19 de juny, a les 21.30 h,
al centre cívic El Coll-casal de
joves del Coll (c. Duran i Bor-
rell, 24 / T. 93 256 28 74).
La Comissió de Joves del Coll

és l’entitat organitzadora de
les festes, que s’inicien el 12
de juny amb un gran Concert
Jove al parc de la Creueta del
Coll i finalitzen el dissabte 20
de juny amb una altra de les
cites més importants de la
programació, la 6a edició de la
Coll Reggae Sound System.
Aquest festival permet gaudir
alhora de la música i d’una de
les millors panoràmiques de
Barcelona. Se celebrarà al Mi-
rador del parc Güell a les 22 h.

Altres propostes del programa
són el campionat de ping-pong
que es juga el 16 de juny al ca-
sal de joves del Coll (18 h) i
l’exposició fotogràfica “Carmel-
Coll. Imatges de dos barris”,
una mirada a la realitat i la re-
lació que tot i l’orografia man-
tenen aquests barris. Es pot vi-
sitar fins al 30 de juny. Totes
les activitats són gratuïtes.
Més informació:
http://festesjovesdelcoll.
blogspot.com/

Hi van participar
tres eixos comercials
i nou associacions
de comerciants

Les botigues surten al carrer per
promocionar el comerç de barri

MODA A LA PLAÇA DE LA V I LAA

L’Associació de creatius i dissenyadors de Gràcia, G3, van organitzar una desfilada de

models el divendres 8 al vespre a la plaça de la Vila. Va ser el primer plat de la Festa del

Comerç de l’endemà. Sota l’emblemàtic campanar i davant la Casa de la Vila, van desfilar

models de José Rivero,Uaplab,Anna Povo i DCI.Arte Revérsika.
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El Josep Pujol Albert va introduir-se en el
món de la joieria un cop acabada la Guerra

Civil, quan va entrar a treballar en un quiosquet
que el seu oncle tenia en el mercat de la Con-
cepció. Al principi de la dècada de 1950 va
muntar el seu negoci, a la travessera de Gràcia,
en un petit local que era gairebé al davant d'on
és, des de fa trenta anys, l'actual joieria. La seva
filla, l'Àngela, és qui porta ara les regnes del ne-
goci familiar. Amb 14 anys ja ajudava el pare i
s'ha preocupat sempre d'estar al dia sobre els

canvis i les noves tendències del sector de la
joieria i la rellotgeria. Des del seu comença-
ment, la joieria Pujol ha donat el protagonis-
me al client. El més important és saber què vol
i oferir-li les millors solucions i un servei pro-
fessional i personalitzat. L'Àngela ens diu que
ha dedicat moltes hores a l'ofici, però assegura
que també hi ha trobat moltes compensacions.
Joieria Pujol
Travessera de Gràcia, 248
Tel.: 93 457 37 49

E L TAULE L L

La joieria que viu de la satisfacció dels clients

Ofereixen al client un servei professional i personalitzat.

Joan Anton Font

EDUC AC IÓ

DanielVenteo

El passat 22 d'abril va tenir
lloc la constitució formal

de la Comissió d'absentisme
escolar de Gràcia, la qual ha
d'esdevenir el principal espai
de coordinació i treball per al
tractament de la problemàtica
de l'absentisme escolar en els
barris del districte. Les seves
funcions seran recollir la in-
formació, fer propostes de mi-
lora i culminar el procés amb
el seguiment dels acords pre-
sos. Un dels objectius de la
nova Comissió és, també, sen-
sibilitzar el conjunt de la so-
cietat de la importància de l'è-
xit escolar com un factor de
cohesió social.
La Comissió ha de permetre
arribar a tenir un diagnòstic

precís d'aquesta problemàtica,
amb la posada en marxa de les
mesures necessàries per a la
seva resolució mitjançant la
millora de la coordinació entre
els diferents sectors implicats

de la comunitat educativa i del
conjunt de la societat. Per això
la Comissió treballarà espe-
cialment l'anàlisi de les dades i
les característiques de tots els
barris i territoris del districte
des del punt de vista de l'ab-

sentisme escolar, identificarà
les necessitats pròpies de ca-
dascun, amb l'organització
dels recursos necessaris dels
quals disposarà, garantirà la
coordinació de les diverses ac-
tuacions que es duran a terme
i, finalment, vetllarà per l'as-
soliment dels objectius mar-
cats pel Pla integral de millora
de l'escolarització i tractament
de l'absentisme escolar a Bar-
celona. La Comissió de Gràcia
estarà estretament vinculada
amb la resta de grups de tre-
ball de la mateixa problemàti-
ca al conjunt de la ciutat.
La Comissió és integrada per
professionals i membres dels
serveis i centres implicats,
com ara un inspector escolar,
la secretaria del Consell Esco-
lar del Districte, representants
dels centres de primària, se-
cundària, Serveis Socials del
Districte, Guàrdia Urbana i
Mossos d'Esquadra entre al-
tres col·lectius.

La nova Comissió
creada permetrà
millorar la
problemàtica de
l'absentisme escolar

Es constitueix a Gràcia la primera Comissió
d'absentisme escolar de tota la ciutat de
Barcelona, en el marc del Pla integral de
millora de l'escolarització

Els membres de la Comissió.

Gràcia és pionera en la lluita
contra l'absentisme escolar

Xxxxx

S ERVE I PÚBL IC

Daniel Romaní
S'apropa la revetlla de Sant Joan. Un dels protago-
nistes d'aquesta festa popular que té lloc el 23 de
juny és, sens dubte, el foc. Per gaudir-ne amb segu-
retat, cal extremar les precaucions. Tot seguit recor-
dem una sèrie de consells.
Quant als petards, no us heu de guardar cap article
pirotècnic a les butxaques (una encesa fortuïta po-
dria provocar lesions fins i tot greus); no heu de
llançar cap petard contra les persones o els animals;
mai no heu de posar la cara davant de cap article pi-
rotècnic encès, ja que es poden produir cremades o
lesions oculars; és prohibit disparar coets, engegar
globus o qualsevol altre artefacte que contingui foc
a una distància inferior a 500 metres de les zones
boscoses. A la llar, heu de tancar les finestres i els
balcons per evitar que entri qualsevol coet perdut;
cal treure la roba estesa dels terrats i de les terras-
ses per evitar que les guspires d'algun coet provo-
quin un incendi; finalment, convé plegar els tendals
que hi hagi a les terrasses.
Pel que fa a les fogueres –cal tenir-ne autorització–,
s'han de situar a més de 15 metres de les façanes de
les cases i dels cotxes aparcats i mai sota línies elèc-
triques o telefòniques.
Si es fa una foguera al carrer, cal assegurar que hi
hagi un pas suficient per als vehicles d'emergèn-
cies (a més, per tal de no malmetre el paviment,
s'ha de col·locar un gruix suficient de terra o de
sorra); no s'ha d'utilitzar mai cap tipus d'accele-
rant per encendre les fogueres, ja que la deflagra-
ció que es provocaria podria calar foc als vestits o
als cabells de les persones properes; finalment, no
s'han de llançar a la foguera bidons, llaunes, es-
prais, etc., ja que poden explotar.
Durant la nit de Sant Joan els bombers de Barce-
lona reforcen el seu servei. L'Ajuntament de Barcelo-
na comprova les mesures de seguretat per a la rea-
lització de fogueres autoritzades i supervisa els
punts de venda de pirotècnia. A més, s'extremen les
precaucions i es reforcen els recursos per a la vigilàn-
cia de Collserola i les zones properes a la muntanya.

Consells per a una
revetlla segura
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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
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

Espais Verds

El programa del Centre de la Platja, tot
allò relacionat amb els parcs i jardins de la
ciutat o una agenda amb els actes sobre
medi ambient que es fan a Barcelona són
algunes de les informacions que ofereix el
web d'Espais Verds. També hi ha informa-
ció sobre programes d'educació ambiental,
cursos de jardineria i horts urbans.
www.bcn.cat/parcsijardins

I.de.a. Diagonal

Per crear la nova Diagonal s'ha obert un
procés participatiu en què tots els ciu-
tadans podran expressar com volen que
sigui la seva Diagonal. Per conèixer més
a fons com és ara aquesta via i com es
desenvoluparà la consulta, el web I.de.a.
Diagonal divulga tota mena d'informa-
cions pràctiques.
http://www.bcn.cat/diagonal/

w

per MANEL

POL I E SPORT IU

Pere S.Paredes

El passat febrer, el districte de
Gràcia va veure néixer un nou

club esportiu: el Gràcia Gimnàstic
Club (GGC), dedicat a la gimnàstica
artística masculina i femenina.
Aquesta nova entitat esportiva neix
amb la doble voluntat de promocio-
nar l'esport de base i fer-se un lloc al
costat dels millors clubs catalans que
competeixen en els campionats de
Catalunya i Espanya.
El Gràcia Gimnàstic Club, que ac-
tualment compta amb prop de 70
noies i nois d'entre 4 i 28 anys, en-
trena al pavelló del Club Tennis de la
Salut, on aprofitaran els més de
1.000 metres quadrats de les seves
instal·lacions.
L'equip tècnic està dirigit per Maria
José Guirao, amb més de 30 anys
d'experiència exercint d'entrenadora

en diferents clubs, com La Salle Grà-
cia, a més a més d'haver estat mem-
bre de la Junta Directiva de la Fede-
ració Catalana de Gimnàstica durant
8 anys. Fa també 8 anys que és re-
presentant dels tècnics de Catalunya.
Tot i la seva recent constitució, el
club ja ha participat en dues fases de
la Copa Catalana femenina, que el
març passat es va celebrar a Puig-
Reig i l'abril a Salt, fet que va signifi-
car el debut en una competició ofi-
cial, en aquest cas organitzada per la

Federació Catalana de Gimnàstica.
El debut va estar guarnit amb els pri-
mers èxits, ja que la gimnasta Carol
Teixidó va guanyar la medalla de pla-
ta en la categoria olímpica de nivell
8, mentre que, en la categoria d'edat
escolar, nivell D, l'equip gracienc
també va obtenir el mateix metall.
El Gràcia Gimnàstic Club està obert
a tothom que vulgui practicar la
gimnàstica artística, des del nivell
més bàsic, escolar, fins a un dels més
elevats com pot ser l'olímpic.
El Gràcia Gimnàstic Club organitza
el 14 de juny al pavelló del Club
Tennis La Salut, una gimcana es-
portiva, i el 20 de juny un gran fes-
tival de gimnàstica amb diferents
demostracions dels seus atletes.
Els horaris d'entrenament d'aquests
nois i noies van des de les 17.45 fins
a les 21 hores, de dilluns a divendres,
i de 10 a 14 hores, els dissabtes.

Més informació:
Gràcia Gimnàstic Club
C. Rabassa, 32
Telèfon: 93-2107245
ggc@ya.com

La nova entitat esportiva
gracienca està dedicada
a la gimnàstica artística
masculina i femenina i
combina l'esport de base
i l'alta competició

Nois i noies del Gràcia Gimnàstic Club entrenen al Club Tennis de la Salut.

Neix una nova entitat esportiva:
el Gràcia Gimnàstic Club

Pere S.Paredes

La Marató de Barcelona 2010
tornarà a reunir milers d'atle-

tes de tot el món, el proper 7 de
març del 2010, en aquesta prova
de 42 quilòmetres que transcorrerà
pels principals carrers de la ciutat.
Aquesta edició serà més especial
encara pel fet que pocs mesos des-
prés, cap al final de juliol, Barcelo-

na serà també la seu del XX Cam-
pionat d'Europa d'Atletisme.
Pere Alcober, delegat d'Esports de
l'Ajuntament de Barcelona, va as-
segurar durant la presentació de la
pròxima edició de la Marató de
Barcelona: “la Marató és un signe
d'identitat de la ciutat, som una
ciutat molt esportiva i volem pro-
jectar aquesta imatge al món”.

Gràcies a l'èxit de l'edició d'aquest
any, on la prova es va convertir en
la més multitudinària de la histò-
ria, amb uns deu mil participants,
l'organització espera al 2010 supe-
rar aquest rècord i anima els ciuta-
dans a participar-hi ja sigui com a
corredors o com a espectadors.
Més informació:
www.barcelonamarato.es

En marxa la Marató de Barcelona 2010
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Satisfeta pel premi?
Sí, perquè és un premi del barri i, a
més, que sigui la mateixa gent de Grà-
cia la que et dóna el seu suport fa
molta il·lusió.
On comença la seva tasca comu-
nicativa?
Fa molts anys a la premsa de barris,
més concretament a la revista Vila de
Gràcia de l'associació de veïns, des-
prés a la revista Carrer Gran, etc. Vaig
estudiar Filologia Catalana i, a conti-
nuació, em vaig dedicar a l'ensenya-
ment, fins que, per problemes de vi-
sió, em van jubilar. En aquell moment
vaig tornar a l'associació de veïns.
Com ha estat aquest tornada?
Amb plena tasca comunicativa. Des
de ràdio Gràcia ens van oferir fer un
programa sobre les dones i des de la
vocalia el vam projectar, en vam mar-
car els objectius i posar nom: “Ones
de dones”. Quan presento el progra-
ma sempre faig constar que està coor-
dinat per la vocalia, perquè des del co-

mençament nosaltres volíem que per
ell passessin tots els grups de dones,
que fos participatiu i que nosaltres
només coordinéssim.
I com ha anat?
Finalment ho aconseguírem. Ara hi
ha vuit persones que hi treballen, que
realitzen els programes, a part de les
col·laboracions.
Com s'estructura?
La vocalia fa un o dos programes, de-
penent de les setmanes del mes, i
després hi ha els tres programes se-
güents: “Grup Circare”, tres historia-
dores que fan un programa per parlar
de la història de la dona i de la recu-
peració de la memòria històrica; “Jo-
sefina Altés i el Banc del Temps de
Gràcia”, que revalora la importància
de compartir el temps, el bon veïnat-
ge i la col·laboració mútua en la tasca
d'intercanvi de sabers: jo sé una cosa i
te la traspasso dins de l'intercanvi de
temps, i “Letícia Meyer”, un progra-
ma dedicat a la dona emigrada i que
dóna una visió diferent de la dona im-
migrant positiva, dones que han vin-
gut aquí, que fan coses i que han fet
la seva aportació a la nostra societat
en diferents àmbits.

I el resultat?
A través del programa hem aconse-
guit afavorir la xarxa dels grups de
dones del districte, millorar la relació
entre elles i posar-les en contacte. A
més, visualitzem la feina de les dones
i del Consell de Dones del Districte i
donem notícies del que es fa.

Què aporta més?
Un exemple n'és la recuperació de la
memòria històrica de les dones, com
ara la plaça de “Dones del 36”, nom
que va sorgir del programa de la ràdio
“Ones de dones”. Vam promocionar la
idea i la vam estendre entre els dife-
rents grups de la vila per demanar
que es dediqués aquesta nova plaça a
les dones del 36. Després d'un any, fi-
nalment ho vam aconseguir.
I la premsa escrita?

També hem anat col·laborant amb al-
tres mitjans com l'Independent, amb
l'espai “Ull de dona”, una peça que
fèiem la Sara Reñé i jo, amb la intenció
que amb el temps s'obrís a més dones.
Ara és un objectiu assolit, perquè hem
passat de fer-ho entre cinc o sis perso-
nes a ser unes dotze, després d'haver fet
uns tallers de dones comunicadores.
Quin balanç fa de tota aquesta
feina?
Una valoració molt positiva, perquè
penso que el tema de les dones ha en-
trat molt bé en el barri i ara se'ns té
molt en compte, hem demostrat que
hem fet una tasca valuosa que incideix
en la política del barri, en la seva vida
social i associativa, i sempre amb
aquest mestratge, que reconeixem i va-
lorem, de les dones que ens han prece-
dit, com aquestes dones del 36 que ho-
norem amb la inauguració de la plaça
que és prevista per al 18 d'agost en el
transcurs de la Festa Major de Gràcia.
Finalment, quan es pot escoltar
el programa de ràdio?
“Ones de dones”, un programa per a
les dones fet per dones, es pot escol-
tar els dimarts de de les 18.05 a les
18.59 a ràdio Gràcia 107,7 de l’FM.

ENTR EV I S TA Conxa Garc ia , Premi Vi la de Gràc ia a la mi l lor actuac ió comunicat iva

Conxa Garcia, al CAT, davant de l'exposició dels 30 anys de Carrer Gran.

El passat 16 d'abril, dins de la cerimònia dels

Premis Vila de Gràcia 2008,es lliurà a Conxa

Garcia el premi, en l'apartat a la millor actuació

comunicativa,per la seva tasca periodística en

diferents mitjans de Gràcia

“Hemaconseguit afavorir
la xarxa dels grups de

dones del districte a través
del programa”

“´Ones de dones̀ és
un programa per a les
dones fet per dones”

Josep Maria
Contel


