
La plaça Rius i Taulet ja és histò-
ria. Ara, totes les plaques d'aquest
espai del cor de Gràcia duen el
nom de plaça de la Vila de Gràcia.
Els Castellers de la Vila Gràcia van
ser els encarregats de descobrir la
darrera nova placa, la que hi ha a
la façana de la seu del Districte, el
passat 19 d'abril. 
La nova denominació de la plaça
és el resultat d'una iniciativa de di-
versos grups i entitats graciencs
que demanaven un canvi de nom
per recordar el barri com la vila
que va ser fins al tombant del se-
gle XX. El bateig de la plaça de la
Vila de Gràcia va formar part dels
actes que recuperen la memòria de
“La Revolta de les Quintes”, que va
tenir lloc el 1870. 

La plaça Rius i Taulet 
ja es diu Vila de Gràcia
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Els castellers de la Vila de Gràcia en el moment de descobrir la nova placa.



Del 12 de maig al 5 de juny 
La mirada crítica
Centre cívic La Sedeta (Sicília, 321)
Exposició de vinyetes realitzades per dibuixants de diver-
sos països de la Mediterrània. Organitzada per Elcàlam.
Comitè de Defensa dels Drets Humans al Magrib. 

Fins a l’1 de juny
Bamako. Trobada africana de fotografia
CCCB (Montalegre, 5)
Mostra internacional amb gairebé 150 fotografies dedi-
cades a la urbanitat entesa com a xarxa de relacions.

Del 12 al 29 de maig
Carrer Gran. Referent de la premsa local
i escola de periodistes
Centre Artesà Tradicionàrius (Travessia Sant Antoni, 6-8)
Organitza: Taller d’Història de Gràcia.

Dijous 21 de maig
Cabaret Voltaire
A les 19 h. Bibl. Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20-22)
El dadà a escena. Cicle Vine a fer un cafè amb... Teatre
Kadish.

Dijous 21 de maig
Evolució històrica de la Diagonal
A les 20 h. Fundació Festa Major de Gràcia (Igualada, 10)
Tertúlia amb Lluís Permanyer. 
Organitza: Taller d’Història de Gràcia

Dijous 28 de maig
Buñuel. Més enllà del surrealisme
A les 19 h. Bibl. Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20-22)
Xerrada a càrrec d’Àngel Quintana.

Fins el 30 de maig
Diada de cultura popular i concert
A les 19.30 h. Plaça del Nord 
Una festa oberta a tothom per celebrar el 70è aniversa-
ri de l’esplai GMM. A les 22 h, concert de Tabaloko,
High Times i altres al casal de joves.

A partir del 7 de juny
Itinerari Mercè Rodoreda i Barcelona
Més informació als webs: www.itineraplus.com i
www.anyrodoreda.cat.

Dimarts de juny
La menopausa
A les 19 h. Bib. Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20-22)
Xerrada de l’Aula de Salut.
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Dissabte 16 de maig
Appledog
A les 12.30 h. Centre cívic La Sedeta (Sicília, 321)
Sons de jazz amb pinzellades de bossa, soul i funk.

Dijous 21 de maig
Joves Clàssics amb Gràcia
A les 19 h. Bibl. Jaume Fuster  (pl. Lesseps, 20-22)
Concert i ponència sobre el piano en el romanticisme.
Música de Frank Zappa
A les 21.30 h. CAT (travessia de Sant Antoni, 6-8)
Amb Filthy Habits Ensemble + Caballero Reynaldo &
The Grand Kazoo.

Dissabte 23 de maig
París Texas
A les 12.30 h. Centre cívic La Sedeta (Sicília, 321)
Versions de jazz blues i swing. 

Dijous 28 de maig
Solistes amb l’Orquestra del CMMB
A les 20 h. Conservatori Mpal. de Música (Bruc, 112)
Obres de Haydn, Bach i Marcello.

Dissabte 6 de juny
Lone Rhino Club
A les 12.30 h. Centre cívic La Sedeta (Sicília, 321)
Clàssics del rhythm&blues com Ray Charles, B.B. King,
Chuck Berry, Tom Waits...

Dimecres 13 de maig
El somni de Galileu
A les 18 h. Bibl. Vila de Gràcia (Torrent de l’Olla, 104)
En Galileu és un nen que sempre somia amb els estels.

Dimarts 19 de maig
Una història de dos lleons
A les 17.30 h. Centre cívic La Sedeta (Sicília, 321)
A la lleona Margarida, se l’emporta un caçador. El seu
company Leonardo sortirà a buscar-la. Titelles Munchis.

Dissabte 23 de maig
La guerra dels déus
A les 18 h. Bibl. Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20-22)
Cicle Mots en joc.

Diumenge  31 de maig
Cloenda cicle de titelles
A partir de les 10.30 h. Lluïsos de Gràcia (pl. del Nord, 7-10)
Marató de quatre contes de titelles amb les companyies
Tartrana, Penjim-Penjam, Zia Guantazo i Tatoina.
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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



Daniel Venteo

“F a molts anys que tení-
em pendent la plaça

de Lesseps. I avui celebrem
que la ciutat de Barcelona, i
especialment els barris dels

districtes de Gràcia i Sarrià-
Sant Gervasi, recuperen per
sempre més aquest espai. La
plaça de Lesseps havia estat
un nus de comunicacions i
ara torna a ser, després de

quaranta anys, un espai de
trobada. Això és el que volíem
a Lesseps i això és el que hem
aconseguit. La plaça és vos-
tra! Visca la plaça de Lesseps,
visca Gràcia, visca Sarrià-Sant

Gervasi i visca Barcelona!”, va
exclamar l'alcalde de la ciutat,
Jordi Hereu.
L'alcalde Hereu va destacar la
gran oportunitat que repre-
senta el fet de disposar d'un
nou espai públic recuperat
per a la ciutadania de la qua-
litat de la nova plaça de Les-
seps. Un espai, segons l'alcal-
de, per a tothom, tant per a
aquells que volen mostrar la
seva satisfacció per la desitja-
da renovació de la plaça per a
ús públic com per a aquells
que volen mostrar el seu des-
acord. Això, no fa gaires dèca-
des, en temps de la dictadura
franquista en què va ser
construït l'antic nus viari de
la plaça de Lesseps, “no era
possible, no es podia mostrar
el desacord. Avui sí, avui la
plaça és vostra! D'això és del
que es tracta: que ens pu-

guem trobar tots aquí, tots
els ciutadans en aquest nou
espai. Que sigui un espai de
tots”, va afirmar l'alcalde.
La inauguració de la nova
plaça, precisament, ha coinci-
dit en el temps amb la cele-

bració del 30è aniversari de la
recuperació dels ajuntaments
democràtics l'abril de 1979,
una data carregada d'un gran
simbolisme per a la història
dels barris i del conjunt de la
ciutat de la  Barcelona con-
temporània.
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Un moment de la multitudinària festa del dia 5 d’abril.

Una multitudinària festa popular

va servir per donar la benvinguda,

el passat diumenge 5 d'abril, a la

nova plaça de Lesseps. Un ampli

programa d'activitats van

convertir l'antic nus viari de la

plaça en un gran escenari

d'activitat ciutadana i lúdica

Gran festa popular per celebrar 
la remodelació de la plaça Lesseps

La nova plaça es va
omplir de gom a
gom de persones
que van celebrar la
creació d’un nou
espai cívic

C IU TA DA N S OPINE N

M. Eugènia Cabré
Empresària 

Trobo que no s'ha solu-
cionat la zona de jocs
per a nens. Tot i que
hem guanyat en
modernitat, els usuaris
de la plaça seran gent
de fora que hi vindrà a
prendre el sol. 

Josep Masdeu
Empresari  

És una plaça de disseny
amigable. Però que no
està pensada perquè el
veïnat pugui venir a
passar l'estona, sinó com
a pas cap al parc Güell.
Hi ha molta gespa que
tothom trepitja, tot i
que està prohibit.

Pere Serra
Educador 

La part de gespa trobo
que està bastant bé, tot
i que la part superior,
la que dóna a munta-
nya, és una mica freda i
no atrau gaire la gent.
En l'antiga plaça, 
hi passava el contrari.

Sandra Marín
Periodista  

Em sembla que és una
plaça oberta a l’ús del
ciutadà, molt més
accessible per a la gent
que viu aquí que no pas
abans. Fins i tot les
grades que han posat
poden servir per quan
s’hi fa algun concert.

David Graven
Economista

M'agraden algunes
coses i d'altres no. La
zona de la gespa amb
les grades penso que
està molt bè. Hi trobo
a faltar, però, un punt
entre la zona de dalt i
la de baix, on la gent
pugui fer vida.

Amaia Suárez 
Comercial

Està bé, s'ha aconseguit
que hi hagi molt de
verd, tot i que en el
projecte inicial n’hi
havia més. El que és
important, però, és que
ja està acabada i que
en podem gaudir.

Q u i n a  é s  l a  s e v a  o p i n i ó  d e  l a  n o v a  p l a ç a  L e s s e p s ?

A C T I V I TAT S  P E R  A  T O T H O MA
La plaça de Lesseps es va omplir de gom a gom, especialment de famílies, per gaudir

del gran nombre d'activitats lúdiques organitzades, com ara tallers i contacontes de

tota mena al voltant de la Biblioteca Jaume Fuster. Els diversos escenaris van acollir

l'actuació de la Cobla de Sabadell i els Bastoners del Poble Sec, a més de gegants i dia-

bles dels barris de Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi, grups de batucada, gospel, trabucaires

i espectacle de teatre. Tot plegat, amenitzat amb xocolatada popular i coca i, amb

l'arribada de la primavera, flors per als veïns.
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E N T I T A T S

Daniel Romaní

AGràcia hi ha una gran
vitalitat associativa. El

districte alberga una diver-
sitat d'associacions, grups,
fundacions i col·lectius
d'àmbits com la cultura po-
pular, la solidaritat, l'es-
port, el comerç, el temps
lliure, la cultura, les arts, el
treball veïnal i comunitari...
El cap de setmana dels dies
18 i 19 d'abril el passeig de
Sant Joan, en el tram
comprès entre travessera
de Gràcia i Còrsega, va po-
sar-se de manifest aquesta
vitalitat: va celebrar-se la
Mostra d'Entitats. 
Milers de persones –moltes
famílies senceres– van po-
der conèixer de primera
mà, en un ambient festiu,

l'activitat que fan les enti-
tats gracienques. A més,
van gaudir d'actuacions
musicals, contacontes, van
escoltar xerrades... D'entre

les nombroses parades de
la Mostra, podem destacar
la de la Federació de Co-
merciants de Gràcia, la del
Col·lectiu d'entitats cultu-
rals històriques de Gràcia
(G6) i la de els Colles de
Cultura de Gràcia –al cos-

tat de la qual hi havia els
gegants de Gràcia, Pau i Lli-
bertat. La proximitat amb
Sant Jordi, Dia del Llibre,
va propiciar que es presen-
tessin a la mostra algunes
de les darreres novetats
editorials.
La Mostra d'Entitats de
Gràcia se celebra cada dos
anys. Una de les novetats
d'enguany va ser la instal·la-
ció d'un gran plànol del dis-
tricte amb els cinc barris
que en formen part: Vila de
Gràcia, Vallcarca i els Peni-
tents, el Coll, el Camp d'en
Grassot-Gràcia Nova i la Sa-
lut. Al mapa, situat a terra,
hi havia diverses preguntes
sobre el Districte: “Saps on
és la nova Caserna de la
Guàrdia Urbana de Grà-
cia?”, “Saps que el Casal d'A-
vis de Penitents té una nova
sala d'informàtica?” “Saps
que el Centre Cívic del Coll
organitza la Setmana de la
Sostenibilitat?”.   

La Mostra d'Entitats constata 
la vitalitat associativa de Gràcia

Parades de les entitats presents a la mostra.

Una de les 
novetats de la
mostra va ser un
gran mapa amb
els cinc barris de
Gràcia

Els dies 18 i 19 d'abril el passeig de Sant
Joan, entre Travessera de Gràcia i
Còrsega, va acollir una nova edició de la
Mostra d'Entitats

La romeria del Ram
Tot i gaudir d’una història ininterrompuda de 123 anys, la
romeria del Ram, al cim del Tibidabo, és una festa gairebé
desconeguda a la ciutat. Els seus orígens arranquen el
1887, prop d’un any després de la construcció i benedicció
d’una petita ermita, o més aviat capelleta, d’uns quatre me-
tres quadrats, al cim de la muntanya, quan el jove obrer de
Barcelona, Josep Bolasell, va tenir la pensada de pujar al
cim el dilluns de Pasqua Granada i fer ofrena d’un ram de
flors primaverals a la imatge del Sagrat Cor.     
Com en totes les festes d’aquesta mena, aquest fet es va
anar repetint d’una manera popular els anys següents,
quan grups d’obrers sortien de les esglésies dels Josepets o
de Santa Maria de Gràcia i pujaven caminant, per camins i
corriols, fins a l’ermita, tot recollint flors silvestres pel camí
amb les quals feien un ram que oferien finalment al Sagrat
Cor. Els camins que duien fins a dalt del cim, fins al 1888,
en què es va inaugurar la prolongació de la carretera de
Vallvidrera fins a l’ermita amb motiu de la visita per part de
la reina María Cristina, no havien estat gaire transitables,
de manera que, quan va ser construïda, va caldre que tots
els materials per a l’obra hi fossin portats a lloms d’animals.
Uns anys després, el 29 d’octubre de 1901, s’inaugurava el
funicular fins al cim, cosa que hi facilitava encara més l’ac-
cés. La romeria del Ram, amb més o menys participació,
s’ha celebrat des del 1887 amb l’única interrupció de la
Guerra Civil, els anys 1937 i 1938, per bé que hi ha
constància de l’aparició d’alguns rams en la data assenyala-
da, duts de manera anònima. El calendari festiu del 2009
situa aquesta festa el proper dia 1 de juny, festivitat de la
Pasqua Granada.

Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 256 27 22

J. M. ContelÀLB UM HI S TÒR IC

Imatge de la romeria del Ram de l’any 1908. (Foto:
Arxiu JMC)



Daniel Romaní

La plaça Rius i Taulet ja és
història. Ara, totes les

plaques d’aquest espai del
cor de Gràcia duen el nom de
plaça de la Vila de Gràcia. Els
Castellers de la Vila Gràcia
van ser els encarregats de
descobrir la darrera nova pla-
ca, la que hi ha a la façana de
la seu del Districte, el passat
diumenge 19 d’abril. La nova
denominació de la plaça és el
resultat d’una iniciativa de
diversos grups i entitats gra-
ciencs que demanaven un
canvi de nom per recordar el
barri com la vila que va ser
fins al tombant del segle XX.
No és la primera vegada que
aquest espai canvia de nom:
inicialment s ’anomenava
plaça d’Orient, més endavant
de la Constitució –quan Grà-
cia era un municipi indepen-
dent i s’hi va construir l’A-
juntament i  la torre del
Rellotge de 33 metres d’alça-
da–, i al segle XX va ser bate-
jada amb el nom de qui va
ser alcalde de Barcelona i im-
pulsor de nombrosos projec-
tes de transformació urba-
nística de la ciutat, entre

d’altres l’organització de l’Ex-
posició Universal de Barcelo-
na de 1888, Rius i Taulet. 
El bateig de la plaça de la
Vila de Gràcia va formar part
dels actes que recuperen la
memòria popular col·lectiva
d’un esdeveniment que va
marcar la història de Gràcia,
“La Revolta de les Quintes”

(amb motiu de la lleva de sol-
dats decretada pel govern es-
panyol l’abril del 1870, els
graciencs es van mobilitzar
contra l’opressor). Amb el
nom de “La Revolta de les
Quintes”, s’ha organitzat un
intens programa d’activitats
protagonitzades per les colles
de cultura popular de Gràcia,
que han estat agrupades per

temes: la Diada Bastonera
(dissabte 18 d ’abr i l) ,  la
Diada Castellera de la Inde-
pendència (diumenge 19 d’a-
bril) i la Diada dels Trabucai-
res de Gràcia (diumenge 26
d’abril). També han format
part del programa d’actes de
“La Revolta de les Quintes”
el l liurament dels Premis
Vila de Gràcia, que van tenir
lloc el 16 d’abril al Centre
Artesà Tradicionàrius (vegeu
pàgina 6). 
El mateix dia 19 d’abril al
matí, en què es va descobrir
la darrera placa de la plaça de
la Vila, va col·locar-se una
placa en homenatge a Albert
Musons al carrer Sant Lluís,
62, on va viure el periodista i
historiador local que va mo-
rir l’any 2007. Albert Mu-
sons és autor de nombrosos
llibres sobre la història i les
tradicions de Gràcia. També
va ser conseller del Districte
de Gràcia.    

Taller d’autoestima per a dones
Fins al 30 de juny se celebrarà al centre cívic La Sede-
ta el taller d’autoestima que cada any organitza el
Punt d’informació i atenció a les dones de Gràcia
(PIAD). En aquest taller es treballa a partir de l’anàli-
si, el debat i la reflexió al voltant del propi coneixe-
ment i valoració; de la pràctica de la consciència cor-
poral i de tècniques de sensibilització, expressió i
comunicació. Són gratuïts i cal passar una entrevista
per participar-hi. 

Campiones de gimnàstica rítmica
Els conjunts de les categories benjamí (de 8 a 10
anys) i aleví (de 10 a 11 anys) de l'Associació Esporti-
va de Gràcia-Ubae van ser proclamats campions de
Barcelona de gimnàstica rítmica en les seves respec-
tives categories en el campionat celebrat el passat 18
d'abril. El conjunt aleví participarà a la final de Cata-
lunya, que se celebrarà el 23 de maig. 

Primavera verda 
Del 13 de maig al 12 de juny se celebra al centre cívic
El Coll  la Primavera Verda 2009, el 4t cicle d’activi-
tats de sensibilització i educació ambiental. Sota el
lema “Els petits canvis són poderosos”, s’han orga-
nitzat exposicions, tallers, xerrades i altres activi-
tats, entre les quals destaca la passejada nocturna
pel parc Güell per observar ratapinyades. 
Més informació al web www.bcn.cat/agenda21crbs. 

La història de La Sedeta en un documental
L'any vinent el centre cívic La Sedeta complirà 25
anys, esdeveniment que començarà a commemorar el
proper 20 de maig, a les 19 hores, amb la projecció
d’un documental sobre la seva història dirigit per Pa-
blo Tulián. A més del documental, tindrà lloc una
taula rodona en què participaran extreballadors de la
fàbrica La Sedeta i veïns que van reclamar la recupe-
ració de l’espai per al barri.
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N O T Í C I E Sf

La plaça Rius i

Taulet ja té el nom

de Vila de Gràcia. El

passat 19 d’abril els

Castellers de la Vila

Gràcia van descobrir

la placa de la façana

de la seu del

Districte amb la

nova denominació

Els trabucaires durant la representació de “La Revolta de les Quintes”.

Les obres a la baixada de Briz ja han començat.

Remodelació de la baixada de Briz
Redacció

Estan en marxa les obres
de remodelació de la bai-

xada de Briz, al barri de Vall-
carca-Penitents. Aquest carrer
és la continuació del carrer
Medes, que enllaça amb l’a-
vinguda Vallcarca i es caracte-
ritza pel fet de tenir un fort
pendent, de gairebé un 20%.
L’actual reforma permetrà mi-
llorar-ne l’accessibilitat i facili-
tar el trànsit dels vianants. 
La intervenció s’està fent en-

tre els carrers Repartidor i
Mare de Déu del Coll, que es-
tava força deteriorat, i consis-
teix en una rehabilitació inte-
gral que inclou el soterrament
de les línies elèctriques. El
tram superior, que va des del
carrer Repartidor fins al pas-
satge Espíria i és el més afec-
tat pel pendent, s’urbanitzarà
amb una plataforma única
sense voreres i amb acabat
antilliscant. En aquesta part
també se suprimirà l’aparca-

ment, es construirà una nova
rampa per millorar l’accessibi-
litat i es col·locarà un passamà
a la façana dreta per facilitar
el pas de les persones grans.
El tram inferior, comprès en-
tre el passatge Espíria i Mare
de Déu del Coll, es deixarà
obert a la circulació de vehi-
cles. Tot el carrer s’anivellarà
també amb plataforma única,
on hi haurà una calçada de
paviment asfàltic i voreres
més àmplies que les actuals.

Una placa recorda
on va viure
l’historiador local
Albert Musons

Una festa popular celebra el 
bateig de la plaça Vila de Gràcia
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No cal que siguin les cinc de la tarda per gau-
dir d'un bon te. Només cal voler concedir-

se el desig, relaxar-se i deixar-se seduir per algu-
nes de les moltes varietats de te, que no en són
poques. BLN La casa del te és un establiment
que ens pot ajudar a trobar les varietats que
més s'adiguin al nostre gust. Tenen tes negres,
verds, vermells, blancs i de diferents procedèn-
cies, com l'Índia, Ceilan, la Xina, el Japó... Tam-
bé hi trobem el rooibos, una planta de Sud-àfri-
ca amb un munt de propietats. Si no ens

atrevim amb el te sol, també hi ha mescles, al-
gunes de les quals són exclusives, com el “silue-
ta d'estiu”, amb te vermell, que serveix per cre-
mar greixos. La nostra salut també agrairà
mescles com la “purificadora”, amb te verd, o la
“cuida't”, amb rooibos. Tampoc no hi manquen
les clàssiques, com l'English Breakfast i el Te To-
kio, conegut com el “te de les models”.

BLN La casa del te
C. Escorial, 36 / Tel.: 93 219 33 50

E L  T A U L E L L

Una botiga que ens fa estimar el te

A BLN trobem mescles exclusives de te.

Joan Anton Font

P R E M I S

Jordi Miró

L’auditori del Centre
Artesà Tradicionàrius

(CAT), ple de gom a gom, va
viure el passat 16 d'abril la ce-
rimònia d'entrega de la 13a
edició dels premis Vila de Grà-
cia, els  quals destaquen cada
any en nou categories el bo i
millor dels àmbits cultural, cí-
vic, social i econòmic que hi
ha al districte. Els dos guar-
dons principals, el Premi
d'Honor de Gràcia a títol indi-
vidual i col·lectiu, van anar a
parar respectivament al doc-
tor Ramón Blasi, pel seu paper
fonamental en la rehabilitació
psicosocial i integració sociola-
boral, i al Banc d'Aliments de
les parròquies de La Salut i del

Coll, “per la seva continuada
labor en benefici dels més des-
favorits”. Tots dos premiats
van recordar els seus inicis al
districte, molts anys enrere, i
van refermar la seva voluntat
de seguir treballant perquè els
més desfavorits tinguin cabu-
da a la societat. 
La Vila de Gràcia també va
premiar la tasca de l'historia-
dor Josep Maria Contel, per
haver donat a la impremta la
lluita solidària dels graciencs
per la seva llibertat en certs
moments de la història; la la-
bor comunicativa de la perio-
dista de Ràdio Gràcia Conxa
Garcia; la botiga de joguines
artesanes de qualitat Bateau
Lune; el també historiador

Antoni González Moreno-
Navarro pel llibre El Camp
d'en Grassot, Família i Territori;
la promoció de la sostenibili-
tat mediambiental del Centre
Ocupacional Eneida; la tasca
educativa de l'esport del CE
Europa, i l'ajut als “sense fei-
na” de la Fundació Acció So-
lidària contra l'Atur.    

L'acte de lliurament dels pre-
mis va ser presidit pel regidor
del Districte, Guillem Espriu,
i el president del Consell Mu-
nicipal, Ricard Martínez.

Més informació:
www.bcn.cat/gracia

El jurat estava
format per deu
personalitats
destacades del
districte

La 13a edició dels premis Vila de Gràcia

també van distingir, entre d’altres,

l'historiador Josep Maria Contel, el CE

Europa o la botiga Bateau Lune

Els premiats amb membres del jurat i els representants polítics del Districte.

Es lliuren els premis Vila 
de Gràcia de l’any 2008

S E R V E I  P Ú B L I C

Redacció

Com ja és habitual en els últims anys, amb l'arribada
de l'estiu cal extremar les precaucions davant les pica-
des dels mosquits, especialment de l'anomenat
mosquit tigre. El seu nom prové del fet que el seu cos
és negre i amb ratlles transversals de color blanc bri-
llant. La seva grandària oscil·la entre els 2 i els 10 mm.
El mosquit tigre es reprodueix en recipients que
contenen aigua, com ara gerros, plats sota els testos,
pots, cendrers, ornaments de jardí, pneumàtics que
estiguin a l'aire lliure, etc. Sempre es tracta de petites
masses d'aigua.Per tant, sempre que sigui possible,
cal evitar la presència de recipients en terrasses i
jardins on es pugui acumular l'aigua. En el cas que els
recipients no es puguin retirar, cal eliminar-ne l'aigua
acumulada o canviar-la setmanalment.
L'Ajuntament està aplicant aquestes mateixes
recomanacions en els espais públics, adopta les me-
sures preventives necessàries per evitar l'expansió
del mosquit i col·labora amb els grups de treball 
que s'han organitzat des de les administracions.
També s'han establert canals de coordinació amb 
els centres d'atenció primària.
Si es detecta un mosquit tigre a l'edifici o als vol-
tants, convé eliminar-ne els punts amb aigua acu-
mulada. En el cas que detecteu un mosquit tigre 
a la via pública, ho podeu comunicar a l'Agència de
Salut Pública. 
L'Agència de Salut Pública de Barcelona porta a ter-
me des del 2005 un Programa de Vigilància i Con-
trol del Mosquit Tigre per tal d'evitar que l'insecte
proliferi. L'Agència es coordina especialment en la
lluita contra el mosquit als cementiris, els parcs i
jardins, Collserola i les fonts ornamentals, entre
d'altres. En un any, l'Agència fa prop de 340 inspec-
cions per mosquit tigre i s'atenen 280 incidències.
Els casos positius de presència de mosquit tigre
s'acosten al 20% dels analitzats. Sempre es propo-
sen mesures d'actuació i es fa un seguiment.

Més informació: 
Agència de Salut Pública 
Telèfon: 93 238 45 45
www.aspb.cat

Vigilar l’aigua acumulada
per evitar el mosquit tigre 
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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

Ordenances fàcils

Ja es poden consultar les ordenances i
altres normatives municipals, redactades
de manera més comprensible. Això és
possible per mitjà d’un cercador que per-
met buscar les ordenances per matèries i
títols, i tant en català com en castellà.  
www.bcn.cat/ajuntament

Web del Tibidabo

El Parc d'Atraccions Tibidabo ha
començat una nova temporada que té
com a protagonista la nova muntanya
russa. A més, el Tibidabo estrena un nou
web, accessible per a persones amb dis-
capacitat, que permet comprar les entra-
des en línia i gaudir de promocions. 
www.tibidabo.es

w

per MANEL

Pere S.Paredes

Apartir de l'1 de juny d'aquest
any, l'Ajuntament de Barcelo-

na subvencionarà les activitats for-
matives, esportives i culturals que
es realitzin en equipaments i cen-
tres cívics municipals a les perso-
nes  en atur. La proposta, presenta-
da pel grup municipal d'ERC, es va
aprovar per unanimitat en el Con-

sell Plenari de març.
Tots els grups municipals han acor-
dat la creació d'una partida econò-
mica per subvencionar íntegra-
ment les quotes ordinàries d'accés
a les activitats dels centres públics
de l'Ajuntament de Barcelona.
Aquesta mesura, que afectarà els
66 centres cívics i els 106 equipa-
ments esportius de titularitat mu-

nicipal, ajudarà les persones que es
trobin en situació d'atur durant el
període de realització de l'activitat
formativa, cultural o esportiva.
L'alcalde de Barcelona, Jordi He-
reu, va defensar que es tracta d'una
mesura “rellevant i responsable”,
mentre que Jordi Portabella, presi-
dent del grup municipal d'ERC, va
explicar que l'objectiu final d'aques-
ta iniciativa és “evitar la fractura
social que pot produir-se en una
societat on l'atur creix de manera
molt alta”.

Subvencions per a persones en atur 
als centres cívics i esportius municipals 

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

Pere S. Paredes

L’any 2008, més de 41.000 per-
sones van utilitzar, a Gràcia,

en un moment o un altre, alguna de
les instal·lacions esportives munici-
pals d'aquest districte de Barcelona,
amb predomini de les activitats re-
lacionades amb la natació per sobre
de les altres ofertes com el futbol, el
bàsquet, l'esquaix o el judo.
Tal com ja es va informar en el nú-
mero de gener d'aquest any, Gràcia
va recuperar el passat mes de febrer
el centre esportiu municipal Pau Ne-
gre-Can Toda. Primera obra acabada
del Pla d'Equipaments esportius
2009-2011, i que en poc menys de
tres mesos ha aconseguit arribar
quasi als 6.000 usuaris (3.992 abo-
nats, als quals s'han de sumar els
1.729 usuaris que no estan abonats i
que fan un total de 5.721).
A aquest centre, s'hi han de sumar
els centres esportius municipals Pe-
rill (13.930), Claror (12.072) i Sar-

denya (9.692), que fan incrementar
aquesta xifra d'usuaris a un total de
41.415 de les instal·lacions munici-
pals esportives de Gràcia.
Per la seva part, els homes són els
que copen la primera plaça d'abo-
nats en els diferents centres muni-
cipals esportius de Gràcia, ja que
sumen 15.692 inscrits, davant de
14.353 dones.
Totes aquestes instal·lacions espor-
tives posen a disposició dels usua-
ris diferents programes específics
d'esports per a infants i adolescents
de vacances d'estiu “Campus Olím-
pia”, a més d'altres, alhora que tam-

bé obren les portes en horari lectiu
amb programes per a escolars de la
ciutat, anomenats “Aprèn a nedar”. 
Tot això fa que aquests quatre CEM
ofereixin als seus abonats tot un
seguit d'activitats relacionades di-

rectament amb la natació o la pisci-
na, i així es poden trobar cursets de
natació per a grans, per a joves i per
a nadons, com també diverses acti-
vitats dirigides als abonats com
gimnàstica suau, aiguagim, spinning
o tonificació, entre d'altres.
A aquestes instal·lacions i ofertes
esportives municipals, també s'hi
ha d'afegir l'oferta esportiva del dis-
tricte de Gràcia, amb d'altres es-
ports com els que els usuaris poden
practicar en els camps municipals
de futbol de l'Àliga, del Nou Sar-
denya i del CEM Creueta del Coll,
tots gestionats pel CE Europa.

Entre els esports escollits

pels graciencs, la natació

i les seves branques

(waterpolo, cursets,

aiguagim...) són els més

practicats

Els programes “Campus
Olímpia” i “Aprèn a
nedar” són noves
opcions esportives

Els esports aquàtics són els que tenen més acceptació entre els graciencs.

Gràcia acull més de 41.000 usuaris
en els centres esportius municipals
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On arrenca l'editorial?
Antònia Bruguera: L'inici va ser a partir
d'El Gato Negro, a Barcelona, i amb l'edi-
torial repartida en diferents espais de
Vallcarca, amb una producció de sobres
sorpresa i la revista d'historietes Pulgar-
cito. Però el 1933, a l'edat de 48 anys,
moria el meu pare, i llavors vam haver
d'agafar el timó, sobretot el meu germà
Francesc.
Vostè quan va començar a traba-
llar-hi?
A. B.: Vaig començar a treballar amb 16
o 17 anys, després de la guerra, a l'ofici-
na.
I vostè?
Guillem Molinas: Jo vivia a la Taxonera i,
per una amic comú del Francesc Bru-
guera, vaig entrar com a aprenent de
tipògraf als 14 o 15 anys, el mes de
maig de 1936. Poc temps després va co-
mençar la guerra i, quan va acabar, no-
més érem sis al taller.
Llavors com s'ho van fer?

G. M.: Primer de tot, vam treure el
Francesc Bruguera del camp de con-
centració. I després ens vam fer càrrec
d’una empresa que es trobava en un
estat precari.
Com? 
G. M.: Vam començar amb Pulgarcito i
recuperant alguns dibuixants d'abans i
uns altres de nous. Mentre el Francesc
anava a Madrid a organitzar una distri-
buïdora per a les publicacions de l'edito-
rial, nosaltres a poc a poc anàvem fent
petites edicions, coses amb caliu, fins a
la seva tornada, que fou quan la im-
pulsàrem de nou.
Difícil?
G. M.: Tornàrem als sobres sorpresa, fé-
rem cromos, entràrem en les novel·les
femenines. Bé, cosetes populars que
unes anaven bé i unes altres no tant,
fins a arribar a trobar les línies que la
van dur a l'èxit.
I vostès com es van conèixer?
G. M.: Ella treballava a l’oficina i jo, mal-
grat treballar al taller, entrava i sortia
moltes vegades de l'oficina i al final ens
va agafar un afecte especial.
A. B.: “Vols sortir?” em va dir... No esta-
va malament, era guapet quan era jove.
I al final es casaren?

G. M.: “Vols casar-te amb la meva ger-
mana? –em va dir el Francesc–. Tení-
em un altre germà que es va morir jo-
venet, si tu vols pots ser un altre
germà”. Doncs bé, ja érem família, i la
meva transformació va ser com la de
l'editorial.

La postguerra va ser dura?
G. M.: Molt, hi havia manca de paper,
manca de tot, per poder engegar les
màquines cada dia era un invent i ha-
vies d'espavilar-te per tirar endavant.
Gràcies a una partida de paper d'embo-
licar taronges que vàrem poder comprar
a València, poguérem fer una col·lecció
de contes curts...
Sí...
G. M.: Ara, en el moment en què dis-
posàrem de paper, vam començar a
fer col·leccions de manera regular, de
novel·la rosa “Pimpinela”, “Amapola”,

“Madre perla”, etc. amb escriptores
especialitzades; novel·les de l'Oest,
policíaques, etc. Dins de l'apartat de
llibres, publicàrem també el llibre
amic d'autors coneguts, col·leccions
d'històries que van ser una novetat,
perquè a part del text hi havia unes
pàgines amb dibuixos com si fossin
un tebeo, i això va ser un èxit per la
joventut que començava a llegir.
I els tebeos?
G. M.: Pulgarcito, DDT, Tiovivo, El
Jabato, El Capitán Trueno, etc. Vam cre-
ar una escola de dibuixants, l'escola
Bruguera de dibuix infantil, que va ser
tot un referent en aquella època.
Quin va ser l'èxit de l'editorial?
G. M.: La visió de posar a l'abast de la
gent moltes línies editorials de qualitat i
que fossin populars i que es poguessin
trobar al quiosc.
Què els sembla que es vulgui recu-
perar la memòria de l'editorial?
A. B. i G. M.: Està molt bé, no tant pel
que va significar l'empresa, sinó perquè
va marcar tota una època que va ser
molt interessant per al barri de Vallcar-
ca, perquè una gran majoria de gent tre-
ballava a dins de l'empresa o en coses
esporàdiques.

E N T R E V I S T A Antònia Bruguera i Guillem Molinas, testimonis directes de l'editorial Bruguera

Antònia Bruguera i Guillem Molinas al seu domicili.

El centre cívic del Coll  ha començat a treballar 

en la recuperació de la memòria històrica de

l'editorial Bruguera. Per aquest motiu, parlem

avui amb l'Antònia Bruguera i el Guillem Molinas,

germana i cunyat del seu fundador

“Cada dia era un invent,
perquè havies 

d'espavilar-te per tirar
endavant”

“Vam crear una 
escola de dibuixants,
l'escola Bruguera de
dibuix infantil”

Josep Maria
Contel


