
A més de les parades de llibres
que ompliran tot el dia els carrers
i les places, el 23 d’abril, Dia de
Sant Jordi, tindran lloc a Gràcia
dues activitats específiques que ja
són tradició: l’intercanvi de llibres
i la trobada d’il·lustradors. L’inter-
canvi de llibres es durà a terme a
la tarda a la plaça Rius i Taulet i a
la Lesseps, davant de la Biblioteca
Jaume Fuster. Per obtenir llibres,
cal haver-ne portat abans a la bi-
blioteca de l’escola (els alumnes) i
a  la  bibl ioteca del  barr i  (els
adults). Pel que fa a la trobada
d’il·lustradors, se celebrarà durant
tot el dia al Pla de Nicolás Salme-
rón. L’il·lustrador Ignasi Blanch és
l’autor del cartell de la trobada
d’aquest any. 

El llibre, protagonista de
la Diada de Sant Jordi

Gràcia rep 16 milions d’euros 
del Fons Estatal d’Inversió Local

PROJECTES

Amb el fons estatal,
Gràcia durà a terme vint
projectes urbanístics

OCUPACIÓ

L’objectiu del fons és
promoure la creació de
nous llocs de treball

VEÏNS

Els projectes s’han
triat segons  les
demandes veïnals

Pàg. 3

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Pau Casanova
Voluntari de Creu Roja
i participant del projecte
Radars 

“El desig de la
majoria de gent
gran és continuar 
vivint al seu domicili”

PLE DEL DISTRICTE Pàg. 4

El Ple crea un catàleg
d’edificis d’interès
arquitectònic 

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Rècord històric
a la Marató de
Barcelona
Amb 9.702 participants

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Període 
d'inscripcions per a
les activitats d'estiu

E N T I TAT S Pàg. 6

Centre Moral
Instructiu de Gràcia
Celebra 140 anys

Pàg. 5
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Activitat davant la Biblioteca Jaume Fuster, el Sant Jordi de l’any passat.
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I N F O Ú T I Lt L ’A G E N D AW

Dimecres 15 d’abril
Introducció al claqué
A les 21.30 h. Orfeó Gracienc (Astúries, 83)
Classe oberta. Els interessats podeu enviar un e-mail a
swing.og@gmail.com.

Dimecres 15, 22 i 29 d’abril
Cicle sobre la memòria històrica 
A les 19.30 h. Centre cívic La Sedeta (Sicília, 321)
Xerrades sobre la II República, els republicans als
camps d’extermini nazis i la memòria històrica com a
assignatura pendent. Organitzen: Attac-Gràcia, Asso-
ciació Amical Mathausen i centre cívic La Sedeta.

Dimecres 29 d’abril
Tertúlia sobre maçoneria 
amb Xavier Casinos
A les 20 h. Federació de Festa Major de Gràcia (Igualada, 10)
El periodista ha publicat recentment el llibre Passejades
per la Barcelona maçònica. 
Organitza: Taller d’Història de Gràcia. 

Fins al 18 d’abril
De Barcelona al món
Centre cívic La Sedeta (Sicília, 321)
Mostra dels dibuixos fets per Miquel Cazaña per al seu
llibre De Barcelona al món sobre la immigració. 

Fins al 30 de juny
Esquelets malalts
Museu Egipci (València, 284)
136 peces que mostren, per primera vegada a Catalunya,
les malalties que van patir els nostres avantpassats.

Dimarts 28 d'abril
Dia Internacional de la Dansa
A les 12 h. Centre cívic La Sedeta (Sicília, 321)
Taller obert de Dansa Jazz a càrrec de Pilar Torras i dels
alumnes de formació del Centro Maxime D’Harroche.

Dimecres 29 d’abril
L’Appartement
A les 21 h. Centre cívic La Sedeta (Sicília, 321)
Espectacle de dansa a càrrec de la Cia. PM Danz, inte-
grada pels ballarins Maurice Fraga i Pilar Torras.

FESTA DE LA REVOLTA DE LES QUINTES

Dissabte 18 d’abril
Diada bastonera
A partir de els 17 h. Plaça Rius i Taulet
Cercaviles i espectacle de ball de bastons. Se celebra el
40è aniversari de l’Esbart Comtal. El programa de tota
la festa es podrà consultar a www.bcn.cat/gracia.

Diumenge 19 d’abril
Diada castellera
A partir de les 11 h. Plaça Rius i Taulet
Es posarà una placa a la plaça en record del desapare-
gut Albert Musons, casteller i historiador. A partir d’a-
quell dia la plaça rebrà el nom Vila de Gràcia.

Diumenge 26 d’abril
Escenificació de la revolta
A partir de els 12 h. Plaça Rius i Taulet
Escenificació amb trabucaires de la revolta popular a
Gràcia el 1870 pel restabliment de les quintes militars.
Més informació a l’interior de la revista.

Dissabte 18 i diumenge 19 d’abril
Mostra d’Entitats de Gràcia
Tot el dia. Pg. Sant Joan
Participació de les entitats del districte per donar a
conèixer els seus objectius i activitats.

Dissabte 25 d’abril
L’art amb Gràcia
Tot el dia. Places de Gràcia
Mentre una sèrie de  músics actuaran  a les places
públiques, els artistes plàstics i gràfics treballaran en
l’execució de les seves obres, que posteriorment seran
penjades en balconades, places, comerços i entitats. 
Hi participen 150 artistes.

Diumenge 26 d’abril
La llegenda de Sant Jordi
A les 12 h. Lluïsos de Gràcia (pl. del Nord, 7-10)
Un espectacle de titelles de guant i ninots d’escuma, en
què les cançons i la participació del públic juguen un
paper molt important. Companyia La Txumaneia.

Dissabte 9 de maig
Planetes grans i petits
A les 18 h. Bibl. Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20)
Taller d'astronomia.
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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



Jordi Miró

Uns 16 milions d’euros
per tirar endavant al

voltant de vint projectes a
Gràcia. Aquest serà el resul-
tat palpable al districte del
Fons Estatal d’Inversió Local
que el govern de José Luís
Rodríguez Zapatero ha creat
per lluitar contra l’actual crisi
econòmica. La idea és fo-
mentar l’obra pública –i, per
tant, llocs de treball– a tra-
vés dels diferents ajunta-
ments de l’Estat –uns 8.000

milions d’euros en total–, i a
Gràcia ja està tot previst per-
què vint projectes es tirin
endavant entre l’abril i el de-
sembre d’aquest any. Segons
va explicar el conseller d’Ur-
banisme del Districte, Carles
Maggi, aquests vint projectes
no estaven pressupostats per
a aquest mandat i  es van
triar seguint els criteris “d’o-
portunitat, necessitat i de-
mandes veïnals” entre el Dis-
tricte i altres operadors com
Medi Ambient de l’Ajunta-

ment de Barcelona. Només
els projectes que durà a ter-
me el Districte –el 75 % del
total–, es calcula que dona-
ran feina a unes 250 perso-
nes, a les quals cal afegir els
projectes que desenvolupin
altres operadors.
Per barris, a la Vila de Gràcia
destaca la conversió en plata-
forma única –un únic nivell–
dels carrers de l’illa B-1 (Santa
Tecla , Santa Teresa, Sant
Agustí, Venus i Perill) per fa-
cilitar els desplaçaments dels

habitants del barri, i la millo-
ra dels entorns del mercat de
la Llibertat.
Pel que fa al Camp d’en Gras-
sot i Gràcia Nova, cal desta-
car la reforma del passeig de
Sant Joan, que afectarà la pa-
vimentació, l’arranjament, el
mobiliari urbà i l’adequació
de zones verdes.
Quant al barri de La Salut,
s’hi destaca la instal·lació
d’escales mecàniques al car-
rer Sant Josep de la Munta-
nya, que uneix la travessera
de Dalt amb el parc Güell i
que en  l’actualitat són unes
escales convencionals.

D’altra banda, nombrosos
carrers del barri de Vallcarca i
Penitents, entre ells Goldoni,
Ariosto, Veciana i Palou, veu-
ran soterrades les línies aèries

de serveis per millorar-ne l’as-
pecte visual. Al barri del Coll,
la construcció d’una escola
bressol i el tancament lateral
de les pistes esportives Cre-
ueta del Coll són els dos pro-
jectes més importants.    
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Es faran millores a les pistes poliesportives de la Creueta del Coll.

Amb aquest pressupost,

els cinc barris de Gràcia podran

endegar una vintena de projectes

urbanístics que no estaven

previstos en aquest mandat

El Fons Estatal d’Inversió Local
deixa 16 milions al districte 

El passeig de Sant
Joan és un dels
eixos per reformar

C IU TA DA N S OPINE N

Yolanda Ratera
Dependenta 

Bastant bona. Tot el
que sigui millorar la
qualitat de vida del
ciutadà i la creació i
remodelació d'infraes-
tructures em sembla
perfecte.

M. Pilar Martínez
Mestressa de casa 

En la remodelació del
passeig de Sant Joan,
cal substituir el pavi-
ment i les jardineres i
s'ha de fer manteni-
ment del mobiliari
urbà. També cal una
atenció especial al
monument a Clavé.

Mònica
Serrahima
Sense feina

Em sembla perfecte
remodelar el barri, per-
què realment cal, com
també és important
afavorir els llocs de tre-
ball en la situació en la
qual vivim.

Bernat Cormand
Il·lustrador

Tot el que sigui remo-
delar i rehabilitar el
barri em sembla bé,
surtin d'on surtin els
diners, i recuperar els
mercats és molt impor-
tant, ja que gairebé són
monuments de la ciutat.

Rosa Castro
Teleoperadora 

Trobo bé que els diners
que són de fons públic
s'inverteixin en
equipaments, dels
quals gaudirem tots 
els ciutadans.

Rafael Monsonís
Delineant 

Els projectes em sem-
blen bé, tot i que potser
caldria remodelar-los
amb materials de quali-
tat, perquè no es dete-
riorin tan ràpidament.
Per descomptat, la cre-
ació de llocs de treball
és important.

Q u i n a  é s  l a  s e v a  o p i n i ó  s o b r e  e l s  p r o j e c t e s  q u e  e s  d u r a n  a  t e r m e  a  G r à c i a  a m b  e l  f o n s  d ' i n v e r s i ó  e n  l ' à m b i t  l o c a l ?
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P L E  D E L  D I S T R I C T E

T. Gutiérrez

El Consell Plenari del
Distr icte de Gràcia ,

que es va celebrar el 5 de
març, va aprovar per una-
nimitat la creació d’un in-
ventari d’edificis de valor
arquitèctònic remarcable
que reculli els immobles
d’interès més destacats, els
quals en molts casos estan
vinculats a entitats cultu-
rals, esportives o d’excur-
sionisme del barri. L’in-
ventari començarà amb
cinc edificis, el dels Lluïsos
de Gràcia ,  l ’Orfeó Gra-
cienc, el Cercle Catòlic de
Gràcia, el Centre Moral
Instructiu de Gràcia i el
Teatre Sèneca, i té per ob-
jectiu  condicionar els lo-
cals d’aquests edificis, i do-
tar-los, mitjançant obres i
reformes, dels serveis obli-
gats per la normativa. 

D’altra banda, el Consell va
aprovar també la denomi-
nació de Josefa Rosich
–poetessa i prossista de
Gràcia– per al vial situat
entre el passeig de la Vall
d’Hebron i el carrer d’Este-
ve Terrades. El regidor del

Districte, Guillem Espriu,
va fer un repàs de les ac-
tuacions realitzades en els
últims tres mesos i va des-
tacar la inauguració de
l’Espai Jove, el passat 14
de febrer, el qual s’ha con-
vertit com un dels espais
per a joves més grans de

tota la ciutat i que acull la
seu del Consell de la Jo-
ventut de Barcelona i de la
Plataforma d’Entitats Ju-
venils de Gràcia. El regidor
va destacar també la im-
portància dels Fons Esta-
tals d’Inversió Local –que
ha otorgat el Govern cen-
tral– i que, tal com va dir,
permetran tirar endavant
projectes que no tenien
pressupost i que es tradui-
ran en actuacions que no
eren previstes i que són
molt necessàries per als
barr is.  Des de les fi les
d’ERC, en canvi, van criti-
car que les actuacions que
es faran amb aquests fons
al districte siguin “asimè-
triques” i van demanar que
s’assoleixin tots els objec-
tius fixats, mentre que des
del PP van criticar que no
s’utilitzessin per fer zones
d’aparcament als barris de
la Salut, el Coll i la Vila de
Gràcia, que, segons van
dir, “són molt necessaris”.

Un moment del Consell Plenari del passat 5 de març.

El vial entre el
passeig de la Vall
d’Hebron i el carrer
Esteve Terrades es
dirà Josefa Rosich

El Ple va aprovar la creació d’un
inventari per catalogar els edificis
d’interès arquitectònic remarcable

La colla Monumental (II)

J. M. ContelÀLB UM HI S TÒR IC

Components de la colla dalt d'un “break” en un carrer de
Gràcia. (Foto: Colla Monumental)

El Ple crea un catàleg d’edificis
d’interès arquitectònic La Monumental va ser la primera colla que va passar d'uti-

litzar vehicles de tracció de sang als de tracció mecànica en
les seves desfilades. Segons sembla, el motiu no fou altre
que en la primera sortida els breaks que arribaren el dia de
la festa presentaven un estat prou deficient, cosa que va
originar que alguns dels romeus es neguessin a pujar-hi.
Un altre dels fets cabdals de la Monumental, i a més de-
fensat amb certa contundència, fou la no admissió de
dones a la colla, perquè consideraven que era una festa
només per a homes, fins a l'any 1961, moment en què,
obligats per les circumstàncies –per una banda eren la
darrera colla que no les admetia, i per altra l'augment
dels drets de les dones–, canviaren la seva posició. Fo-
ren les primeres sòcies Montserrat Alemany, Montser-
rat Bellver, Enriqueta Rodríguez i Marta Carsi.
Arribats al 1984, i després de la promesa feta al sant per
Josep Aragonès i Zafra de fer el romiatge a peu fins a
l'ermita, aquest sistema va quedar instaurat per a tota la
colla a partir de l'any següent. Aquest romiatge se cele-
bra el diumenge abans del 3 de març. 
Una altra de les particularitats de la colla fou la repro-
ducció de l'ermita a escala, que, muntada sobre una pla-
taforma, va sortir en les desfilades dels anys 1987 i
1988. El 1989 fou substituïda per la imatge de Sant Me-
dir, una plataforma que finalment va haver de ser retira-
da, en ser reiteradament atacada per molts brètols que
li llançaven caramels, com si es tractés de pedres.
Quant a les banderes, el 1987 es va substituir la prime-
ra per una de nova pintada i feta per les monges bene-
dictines de Puig-Graciós.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 368 45 66



Daniel Romaní

El llibre és el protagonista
del Dia de Sant Jordi. La

rosa l’acompanya, és clar,
però segur que es pansirà al
cap d’uns dies; en canvi, el lli-
bre perdurarà. Els carrers i les
nombroses places de Gràcia
s’ompliran, un any més, de
parades amb les darreres no-
vetats editorials. Milers de
graciencs –i barcelonins d’al-
tres barris, i fins i tot algun
turista– s’aproparan amb els
ulls ben oberts a les parades.
Alguns fins i tot s’enduran un
llibre signat pel seu autor.
Gràcia és territori de lletrafe-
rits; hi viuen diversos escrip-
tors de renom, alguns dels
quals conversaran amb els
seus lectors.  
A Gràcia, hi tenen lloc dues
activitats específiques que ja
són tradició: l’intercanvi de
llibres i la Trobada d’Il·lustra-

dors. El dia 23 a la tarda, de
les cinc a les set , tothom
podrà participar a la festa que
tindrà lloc a la plaça Rius i
Taulet i a la plaça Lesseeps,
davant de la Biblioteca Jau-
me Fuster, i triar i emportar-
se tants llibres com vals tin-
gui. Abans, però, fins al dia
22 d’abril, caldrà haver portat

llibres en bon estat –no po-
den ser llibres de text– en
una biblioteca. Els alumnes
poden portar fins a tres lli-
bres a la biblioteca de la seva
escola i els adults en poden
portar fins a tres a la bibliote-
ca del seu barri. A cada perso-
na se li dóna un val per llibre
acceptat. Aquesta iniciativa,
que va néixer l'any 2001 com
a festa interna d'intercanvi de
llibres de lectura a l’institut
Vila de Gràcia, ha estat bate-
jada amb el nom de “Per un

Sant Jordi diferent i sosteni-
ble”. És una de les activitats
d’Agenda 21 a Gràcia, que
compta amb el suport del
Districte.
La Trobada d’Il·lustradors
tindrà lloc el dia de Sant Jor-
di al  mateix escenari que
l’any passat: el Pla de Nicolás
Salmerón. Hi seran presents
deu i l · lustradors:  Ignasi
Blanch, Mercè Canals, Agus-
tín Comotto, Maximiliano
Luchini,  Rebeca Luciani,
Imma Pla, Antonio Santos,
Marc Taeger, Emilio Urbe-
ruaga i Noemí Villamuza. Els
seus llibres seran a la venda
tot el dia a les parades. I el
públic podrà demanar a
l'il·lustrador que li dediqui el
llibre que adquireixi. 
L’il·lustrador que ha fet el car-
tell de la Trobada d’Il·lustra-
dors d ’enguany és Ignasi
Blanch (Roquetes, Baix Ebre,
1964), autor de les il·lustra-
cions de nombrosos llibres,
entre els quals Taronges en
terra de ningú, Bíblia per a la
mainada i Libro de matemáti-
cas del ogro feroz.

Mostra d’Entitats els dies 18 i 19 
El cap de setmana del 18 i 19 d’abril se celebrarà al
passeig Sant Joan la Mostra d’Entitats de Gràcia, la
qual enguany torna a reunir prop de cent entitats del
districte, igual que a l’última edició, que va tenir lloc
fa dos anys. Entre els estands que obriran al públic,
n’hi haurà, com sempre, un del Districte de Gràcia.
Al llarg del cap de setmana se celebraran nombroses
activitats lúdiques per a públics de totes les edats. 

Els Premis Vila de Gràcia, al CAT 
Dijous 16 d’abril es lliuren els Premis Vila de Gràcia
2008. L’acte tindrà lloc a les 19 h, a l'Auditori del Cen-
tre Artesà Tradicionàrius (CAT), situat a la plaça
Anna Frank. L’entrada a l’acte és lliure. Es concedei-
xen deu premis, entre els quals estan els premis
d’honor a títol individual i a títol col·lectiu, a la millor
acció de defensa de la sostenibilitat i el medi ambient
i a la millor tasca o acció en defensa dels valors cívics. 

“Gràcia, univers literari” 
“Gràcia, univers literari” és un dels itineraris
literaris virtuals que Biblioteques de Barcelona posa
a disposició dels usuaris a través del seu web,
www.bcn.cat/biblioteques. És un itinerari per la
història cultural i política de la Vila de Gràcia de 
la mà de Juli Vallmitjana, Mercè Rodoreda i Salvador
Espriu. El recorregut parteix de tres punts diferents:
les places Lesseps, Diamant i Rius i Taulet.

Col·laboradors del projecte Radars
El regidor del Districte, Guillem Espriu, va rebre, el
passat 26 de març, els veïns i veïnes i els comerciants
del barri del Camp d'en Grassot on s'ha dut ha terme,
de manera pilot, el projecte Radars. El regidor va
agraïr la seva col·laboració i va animar a les persones
a seguir colaborant en aquest projecte, ja que la
participació del veïnat i del comerç és clau perquè el
projecte Radars pugui tirar endavant.
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Un dels actes

principals serà la

segona trobada

d’il·lustradors que

tindrà lloc al mateix

escenari de l’any

passat, al Pla de

Nicolás Salmerón

Primera trobada d’il·lustradors al Pla de Salmeron, l’any passat.

Escenificació de la Revolta de les Quintes de l’any passat.

Gràcia rememora la Revolta de les Quintes
Redacció

La Vila de Gràcia comme-
mora la Revolta de les

Quintes la segona quinzena
d'abril. Els actes comencen el
dijous 16 d'abril amb el lliura-
ment dels Premis Vila de Grà-
cia a l'Auditori del Centre Ar-
tesà Tradicionàrius (19 h),
guardons que distingeixen les
aportacions individuals o
col·lectives, de valor cultural,
cívic, científic o educatiu, fetes
a la  Vila durant l'any 2008. 

El dissabte 18 d'abril tindrà
lloc la Diada bastonera, orga-
nitzada pels Bastoners de Bar-
celona i on participaran una
vintena de colles d'arreu de Ca-
talunya. Hi haurà una cercavila
des del passeig de Sant Joan
(17 h) fins a la plaça Rius i
Taulet (20 h), la qual conclourà
amb una ballada de bastons. 
El diumenge 19 d'abril serà el
torn de la Diada castellera de la
Independència. Un dels actes
de la jornada serà el descobri-

ment d'una placa en memòria
d'Albert Musons, impulsor, en-
tre altres moltes coses, de la
commemoració anual de la Re-
volta de 1870. També es farà el
canvi de plaques pel qual la
plaça Rius i Taulet passarà a ser
la plaça de la Vila de Gràcia.
Una setmana després, el diu-
menge 26 d'abril, tindrà lloc la
Diada trabucaire i l'escenifica-
ció de la Revolta popular de les
Quintes, que es farà a la plaça
de la Vila de Gràcia.

Tornarà a haver-hi
intercanvi de llibres
a les places Rius i
Taulet i Lesseps

El llibre és protagonista
a la festa de Sant Jordi  

Il
·lu

st
ra

ci
ó 

Q
ue

lo
t
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Cinemascope és una botiga on compren i
venen articles relacionats amb el món del

cinema i on els amants del setè art trobaran
petites meravelles. Cartells de cinema, progra-
mes originals, d’aquells que es repartien anti-
gament a l’entrada dels cinemes, fotografies,
postals, pòsters, revistes, pel·lícules, sobretot
de cinema d’autor, samarretes i d’altres arti-
cles, que tant poden ser un bon regal per a al-
gun amic cinèfil com per a nosaltres mateixos.
Porta l’establiment el Joan Vall, que abans d’o-

brir fa tres anys al carrer La Perla tenia la boti-
ga al carrer Sepúlveda cantonada amb Munta-
ner. A més, també el trobem els diumenges en
una parada del mercat de Sant Antoni. El
Joan troba que els cinemes Verdi fan que Grà-
cia sigui un barri cinèfil i que s’hi acosti molta
gent afí al fenomen. Pel que fa al col·leccionis-
me, diu que a altres països europeus és un
costum més comú que a casa nostra.
Cinemascope
C. La Perla, 29 baixos / Tel.: 93 237 27 20

E L  T A U L E L L

Una botiga per a cinèfils en un barri cinèfil

S’hi poden trobar tota mena d’articles relacionats amb el cinema.

Joan Anton Font

E N T I T A T S

Beatriu Sanchís

Enguany El Centre ha
complert el seu 140è ani-

versari. L'entitat es va fundar
l'any 1869 amb l'objectiu de
fomentar les escoles catòli-
ques a la Vila de Gràcia. Ac-
tualment és un important es-
pai de promoció de la cultura
de l'esbarjo i l'esport, lloc de
trobada, de convivència, d'a-
colliment i d'amistat que ofe-
reix a tots els públics una
extensa programació d'activi-
tats en el temps de lleure. Per
tal de celebrar aquest aniver-
sari, l'entitat va portar a ter-
me al llarg dels mesos de ge-
ner i febrer un calendari de
propostes que va culminar el
passat 8 de febrer amb l'acte

central, durant el qual es van
fer entrega de les insígnies
d'or, plata i de socis que pro-
mou El Centre. El president
de l'associació, Carlos Pablos,
ha declarat que l'aniversari
“ha estat tot un èxit, sobretot
per la participació i col·labo-
ració de tothom, institucions,
entitats i amics”. L'entitat no
només té bona salut, sinó
que vol anar més enllà i ha
fet una forta aposta de futur,
amb un extens calendari d'ac-
tivitats previstes per a tot
l'any i iniciatives com la reno-
vació de la seva imatge corpo-
rativa amb el disseny d'un
nou logotip o la posada en
marxa del seu nou web:
www.elcentregracia.cat. Tal

com afirma Pablos: “Un cop
passades les festes de celebra-
ció, hem de continuar cami-
nant endavant sense abaixar
la guàrdia, amb moltes ganes
i amb molta projecció a la
nostra Vila i a la nostra ciu-
tat, perquè la nostra entitat
dóna cabuda a tothom”. En-
tre les activitats que promou
El Centre, cal destacar el tea-
tre (l'entitat disposa d'una
sala amb 195 butaques) amb
més de quaranta representa-
cions l'any, les propostes de
visites culturals, conferèn-
cies, sopars col·loquis, mara-
tó de corals, llibre fòrum o
l'esplai de l'entitat que el ju-
liol vinent complirà vint-i-
cinc anys d'existència.

Més informació:
El Centre
c. Ros de Olano, 9 
Tel.: 93 237 50 31
elcentre@telefonica.net

És d'una de les entitats més arrelades i amb

més tradició del districte. Compleix 140

anys amb bona salut, una agenda plena de

propostes i apostant pel jovent i el futur

Moment de l'acte central  del 140è aniversari.

El Centre Moral Instructiu de
Gràcia ha fet 140 anys

S E R V E I  P Ú B L I C

Beatriu Sanchís

La campanya de vacances d'estiu és un programa
municipal que proposa cada any, als infants i als
adolescents d'entre 1 i 17 anys de Barcelona, una
oferta amplíssima i variada d'activitats educatives
i engrescadores per gaudir més plenament del pe-
ríode de vacances. Un gran  ventall de jocs per triar
per a diferents edats i en diferents entorns. La
data d'inici de les inscripcions serà a partir del dis-
sabte 9 de maig. S'ha de consultar, però, els hora-
ris, els dies i el procés d’inscripció que ha establert
cada entitat organitzadora, perquè no totes tenen
obert aquest dia i, a més, en alguns casos, es pot
realitzar un sorteig per a l’assignació de places. En
el cas dels Campus Olímpia, s'ha de prestar espe-
cial atenció al seu calendari i procediment específic
d'inscripció. La campanya la coordina l'Ajunta-
ment de Barcelona, que fa arribar les iniciatives de
les associacions i les organitzacions que treballen
en el sector del lleure educatiu, ja sigui des del ves-
sant  lúdic o esportiu, a la ciutat. Les entitats orga-
nitzadores són responsables del desenvolupament
de les activitats que s'ofereixen. 
Arran de la bona acollida que va tenir en l'edició de
l'any passat la modalitat de “bressols d'estiu”, en-
guany es consolida, s'amplia i es fa una aposta per
l'estimulació educativa des dels primers anys de
vida, a la vegada que s'avança en el suport a la con-
ciliació familiar en la mesura del possible. 
La campanya d'activitats de vacances d'estiu, a
més, facilita l'accés a tots els infants i adolescents
de la ciutat gràcies al suport econòmic i de recur-
sos humans de l'Ajuntament a aquelles famílies i
infants que necessiten especial atenció per accedir
a les activitats per motius econòmics o personals
(discapacitat física/psíquica/sensorial). El catàleg
d'activitats, el qual estarà disponible a partir de la
segona quinzena d'abril, es pot demanar a les Ofi-
cines d'Atenció als Ciutadans. 

Més informació:
Telèfon 010 (Preu: 0,39 euros + IVA per establiment de trucada més 0,05

euros + IVA per minut, tarifat per segons)

www.bcn.cat/vacances

Període d'inscripcions per 
a les activitats d'estiu
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M U LT I M È D I A

TELEVISIÓ

Barcelona Televisió
“Hola Barcelona”
De dilluns a divendres, de 12 a 14 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

Moure's amb bicicleta 

Paral·lelament a la inauguració de la nova
Oficina de la Bicicleta, oberta a la plaça
Carles Pi i Sunyer, 8, el web de la bicicleta
s'ha renovat amb nous continguts i sec-
cions. S’hi poden trobar notícies i agendes
i obtenir informació sobre la normativa de
la bicicleta, les activitats a l'entorn de la
bici i fer tràmits relacionats amb aquest
mitjà de transport. 
www.bcn.cat/bicicleta

Blog Barcelona

Un espai perquè parlis de la teva
Barcelona. Sobre com la vius, com la
sents i què n'opines. Es tracta d'un espai
compartit on pots veure l'opinió de
l'alcalde, Jordi Hereu, i acostar-te a la
seva acció de govern en aquells assump-
tes on participa la gent. 
www.blogbarcelona.cat

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

Pere S.Paredes

E l fondista kenyà Johnstone Che-
bii, amb un registre de 2 h 14

min 1 s, i la jove etíop Tadelech Biru,
amb un crono de 2 h 39 min 43 s, es
van imposar el passat 1 de març a la
Marató de Barcelona, de 42,195 km,
que es va disputar pels principals ca-
rrers i avingudes de Barcelona i que
ha batut un nou rècord històric de
participació, amb 9.702 inscrits.
Johnstone Chebii, de 39 anys i que
repeteix el títol que va guanyar l’any
2007, va superar en un esprint final
impressionant al seu compatriota
Hosea Kosgei (2 h 14 min 6 s), gua-
nyador de la passada edició.
El primer català classificat, igual que
en les últimes tres edicions, ha estat
Roger Roca, que va entrar en cinque-
na posició (2 h 17 min 41 s). Amb
aquesta posició, Roca aconseguia el
títol de campió de Catalunya de Ma-

rató, ja que la cita barcelonina era
també campionat català de  distància. 
Roger Roca manifestava a la conclu-
sió de la seva participació: “estic molt
content amb aquesta posició i agra-
eixo molt l’ajuda de Nacho Càceres,
que ha actuat com una llebre”.
En categoria femenina, la jove cor-
redora etíop de 22 anys Tadelesh
Biru no va tenir r ival en tot el
recorregut, i el seu registre final de
2 h 39 min 43 s és el millor de les
cinc últimes edicions de la prova i, a
més a més, la millor marca personal
de la corredora africana en la que
era la seva tercera marató.

La gironina Anna Rosa Romero va
ser la primera catalana classificada
amb un crono de 2 h 57 min 60 s,
que li ha donat el títol de campiona
de Catalunya absoluta.

Entre els participants, la parella for-
mada per Joan Ullol i la seva dona,
de Gràcia, que era la seva segona par-
ticipació, ens van dir: “l’ambient és
inqüestionable. Des del matí, quan
surts de casa, et trobes una barreja
de gent pels carrers que fa de Barce-
lona una ciutat única, no només es-
portivament parlant. El recorregut,
aquest any, ens sembla fantàstic”.
La nota trista de l'esdeveniment va
ser la mort del corredor irlandès Co-
lin Dunne, de 27 anys. L'atleta va pa-
tir una aturada cardíaca al quilòmetre
34,5 i, tot i l'atenció immediata de la
Creu Roja i el servei 061, no s’hi va
poder fer res per salvar-li la vida. 

Els atletes africans

tornen a copar les

primeres posicions en

una prova que, tot i

la pluja, va omplir

carrers i avingudes

La ciutat va acompanyar
en tot moment els
maratonians

Maratonians passant pels carrers de Gràcia.

Rècord històric a la Marató de
Barcelona amb 9.702 participants

Pere S.Paredes

E l pròxim dia 10 de maig, pels
principals carrers del distric-

te, i organitzat pel Club Excursio-
nista de Gràcia, tindrà lloc una
nova caminada Barnatresc, acti-
vitat esportiva que enguany cele-
bra el seu desè aniversari.
Els inicis de les caminades Barna-
tresc es remunten a l’any 1999,
quan es van fer dues caminades;
aquest nombre s'ha anat aug-

mentant fins a arribar a les onze
actuals, amb un total de 15.813
participants l’any passat. 
Aquestes caminades, organitza-
des des de l'Associació d'Entitats
Excursionistes del Barcelonès
(AEEB) i amb el suport de l'Insti-
tut Barcelona Esports de l'Ajun-
tament de Barcelona, treballen
sempre sota aquest principi: “Si
vols caminar, fer salut, conèixer
més a fons la ciutat de Barcelona

o la geografia catalana, aquí tens
una sèrie de propostes que et
permetran portar a terme els
teus desigs en les millors condi-
cions”.

Més informació: 
Club Excursionista de Gràcia
Passatge Mulet, 4
Telèfon: 93 237 86 59 
www.cegracia.cat 
www.euro-senders.com

Caminada per Gràcia de Barnatresc
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En què consisteix el projecte Ra-
dars?
Radars neix amb l’objectiu de detectar
què necessiten les persones més grans
de 80 o 85 anys que viuen soles per po-
der continuar vivint en el seu domicili,
amb les ajudes que calgui i no hagin d’a-
nar a una residència. El desig de la ma-
joria de la gent gran és continuar vivint
al seu domicili, el qual forma part de la
seva biografia i de la seva història per-
sonal. 
Com es materialitza aquest objec-
tiu?
Anem porta a porta intentant contactar
amb aquestes persones o amb els seus
veïns per conèixer de primera mà la
seva situació. Paral·lelament, estem cre-
ant una base de dades sobre la població
en situació de risc i una plataforma de
seguiment. De moment, treballem amb
les xifres obtingudes a la zona del Camp
d’En Grassot, on l’estiu passat es va dur
a terme la prova pilot. Ara duem a ter-
me el mateix procés a l’illa de cases en-

tre els carrers Sardenya, Sicília, Indús-
tria i Sant Antoni Maria Claret.
Costa molt que els obrin la porta?
De vegades, sí. És un contacte fort, per-
què pensa que estem envaint la intimi-
tat de la gent gran. Els enviem una car-
ta prèvia de presentació, però en alguns
casos truquem directament al timbre,
com diem nosaltres, a porta freda. Per
molt amb compte que vagis, sempre
has de tenir present la desconfiança in-
herent a la gent gran. 
I un cop a dins, què fan?
Ara som quatre parelles de voluntaris
formades per un home i una dona. Un
dels dos adopta el rol d’entrevistador, i
l’altre es fixa en els petits detalls, com,
per exemple, si la persona va ben en-
dreçada. Sovint obtenim més informa-
ció del que no ens expliquen. Entre les
preguntes més freqüents hi ha si dispo-
sen o no d’un cuidador i amb quina fre-
qüència els visita, i cada quan els tru-
quen o els visiten els fills. L’objectiu de
la plataforma de seguiment és detectar
qualsevol alteració en aquests patrons. 
És molt important també la col·la-
boració dels veïns…
Sí, intentem aplegar-los al voltant del
que anomenem radars veïnals, perquè

estiguin atents als moviments de les
persones grans més vulnerables del seu
edifici. Els deixem els nostres telèfons
perquè, si detecten qualsevol conducta
estranya o diferent, ens avisin i puguem
activar una emergència social. 

Això es complementa amb el que
anomenen radar comercial… 
Sí, ens dirigim igualment als comerços
de la zona, als forns, a les farmàcies, als
restaurants, etcètera, on aquestes per-
sones grans van sovint a comprar o a
menjar. 
Són prou voluntaris en aquests
moments?
El voluntariat és sempre un recurs
escàs. D’altra banda, aquest projecte re-
quereix voluntaris amb certa experièn-
cia, molta capacitat de comunicació i
d’empatia i que coneguin bé el món de

la gent gran. Hem passat per una for-
mació específica.     
Fa gaire temps que es dedica a tas-
ques de voluntariat?
Estic a la Creu Roja des del 2003. Sóc
socorrista i dono suport emocional a
gent en situació de risc i a persones
grans. 
Creu que la nostra societat és prou
sensible envers les persones
grans? 
Més que sensibilitat, jo diria que de ve-
gades falta comprensió. La gent gran té
un ritme vital diferent del dels joves. A
la societat occidental tendim a pensar
que la gent, quan envelleix, no serveix, i
els arraconem. Mentre que a altres cul-
tures la persona gran és el cap de la tri-
bu i simbolitza la saviesa, però això aquí
no està gens estès. 
És, doncs, un problema cultural i
educatiu?
Sí, tot plegat és fruit d’una formació in-
suficient que, per sort, va canviant. A
Radars hem obtingut una rebuda, so-
bretot per part dels joves, que ens està
deixant bocabadats. Trobem una res-
posta entusiasta que no esperàvem. Si
hi ha il·lusió, aquest projecte hauria d’a-
braçar, a la llarga, tota la ciutat.   

E N T R E V I S T A Pau Casanova, voluntari de Creu Roja i participant del projecte Radars 

Pau Casanova, al passeig de Sant Joan, amb la seva companya en segon pla.

Creat per la Creu Roja i l’Ajuntament, el projecte

Radars busca detectar i ajudar aquells ciutadans

més grans de 85 anys que es troben en risc

d’exclusió social. La iniciativa compta amb la

col·laboració de veïns i comerciants

“A altres cultures, la 
persona gran simbolitza
la saviesa, però això aquí

no està gens estès”

“El desig de la
majoria de gent gran
és continuar vivint al
seu domicili”

David
Sabaté


