
El programa Temps de Barri arriba
al Camp d'en Grassot i Gràcia Nova.
Els principals objectius d'aquest
projecte són reforçar les activitats
educatives de qualitat dels nois i
noies del barri fora de l'horari esco-
lar i afavorir la conciliació dels
temps de les seves famílies. Tot això
es fa amb la implicació i la col·labo-
ració de les diferents associacions de
mares i pares d'escoles i instituts,
dels diversos centres escolars i tam-
bé de les associacions socioculturals
i esportives. La Regidoria d'Usos del
Temps, l'Institut d'Educació, la Fun-
dació Jaume Bofill i el Districte de
Gràcia impulsen aquest projecte. 
El passat 12 de novembre es va cele-
brar una sessió de treball del projec-
te per establir un pla de treball.

En marxa un nou programa
del projecte Temps de Barri

Gràcia ampliarà en 1.437
places la seva Àrea Verda

CALENDARI

Les places seran 
operatives a final 
de gener del 2009

RESIDENTS

Hi haurà una 
àrea exclusiva 
per als residents

NOVETATS

Es crea la zona 
d'influència, amb 
dret a distintiu

Pàg. 3

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Mercè Martín 
i Mercè Crespo
Botigueres del carrer 
Penedès

“Als negocis, o et 
renoves o t'apagues”

U R B A N I S M E Pàg. 4

Continua avançant 
la millora de carrers i
espais públics 

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Torneig de Bàsquet
Infantil de Nadal 
Cartell de luxe per a l'edició
d'aquest any

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

El telèfon 010 amplia 
l'horari d'atenció
Ara, funciona de dilluns a
diumenge, de les 8 del matí 
a les 12 de la nit

E Q U I PA M E N T S Pàg. 6

El centre cívic El Coll
organitza un “Nadal
sense exclusions”

Pàg. 5
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Un moment de la sessió de treball, al centre cívic La Sedeta.
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NADAL I REIS

De l’1 de desembre de 2008 al 4 de gener
Campanya de recollida de 
joguines al Coll-Vallcarca
De 16 a 21 h. Centre cívic El Coll (Aldea, 15)
Organitzadors: Aroloki club, Esplai Sant Jordi, AE
Jaume I del Coll, Comissió de Joventut, PDI del Coll,
CC El Coll i CSS del Coll.

Del 13 de desembre al 4 de gener
El Conte de Nadal
A les 18 h (dg a les 12 i Sant Esteve a les 19 h). Jove Tea-
tre Regina (Sèneca, 22)
Un clàssic de la literatura universal que reivindica, jun-
tament amb la part lúdica i familiar del Nadal, el seu
esperit solidari i humà. A càrrec de La Trepa.

Dissabte 20 de desembre
Arriba el Pare Noel
A les 18 h. Centre cívic El Coll (Aldea, 15)
A càrrec de la Cia. Titelles Tramuntana.
Concert de Nadales a l’Orfeó
A les 21 h. Orfeó Gracienc
La cançó popular de Nadal i estrenes de noves cançons
marquen aquest concert.

20, 21, 27 i 28 de desembre i 2, 3, 4, 10 i 11 de gener
Els Pastorets
Consulteu horaris. C. Moral i Instructiu (Ros d’Olano, 9)
La versió de Josep Maria Folch i Torres.

Dimarts 23 de desembre
Concert especial de Nadal
A les 21.30 Centre cívic El Coll (Aldea, 15)
Coral Mare de Déu del Coll i Musicus-Orquestra de
flautes dolces del Coll de Barcelona. 
Cantada de nadales
A les 22 h. Plaça Anna Frank
A càrrec de la Coral Espígol i la Coral Catasons de Saba

27 i 28 de desembre i 2 i 4 de gener
L’Estel de Natzaret
A les 18 h. El Cercle (Santa Magdalena, 12)
La representació de Pastorets més antiga de Barcelona. 

Diumenge 4 de gener 
Cavalcada de carters reials 
A les 18 h. Sortida dels Jardinets de Gràcia
Recorregut: Gran de Gràcia/Jardinets, travessera de 
Gràcia, Sardenya, Sant Antoni Maria Claret, Tordera, 
Milà i Fontanals, Puigmartí, Torrent de l’Olla, Diluvi i 
plaça Rius i Taulet.

Diumenge 14 de desembre
Deixa’t il·lusionar
A les 12 h. Lluïsos de Gràcia (plaça del Nord, 7-10)
Espectacle de màgia a càrrec de La Dama Inquieta.

Dimarts 16 de desembre
Sac de rondalles
A les 18 h. Bibl. Vila de Gràcia (Torrent de l’Olla, 104)

Diumenge 21 de desembre
Els  Picarols i Cantabile Cor de Noies
A les 12.30 h. El Cercle (Santa Magdalena, 12)
Coral infantil i juvenil. Espectacle gratuït amb invitació.

Dimarts 23 de desembre
Patac de jocs
A les 11 h. Bibl. Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20)
Taller infantil a càrrec de Mariona Trench.

Diumenge 28 de desembre
El maleït castell
A les 12 h. Lluïsos de Gràcia (plaça del Nord, 7-10)
A càrrec de Galiot Teatre.

Diumenge 4 de gener
Els tallers reials obren les portes
D’11.30 a 18.30 h. Palau de la Metal·lúrgia (av. Maria
Cristina)
Jornada de portes obertes perquè el públic pugui ob-
servar de prop les carrosses i els seguicis dels reis.

Divendres 19 de desembre
Cant a la resistència antiga i nova
A les 22 h. Plaça Anna Frank
Organitzat pel Centre Artesà Tradicionàrius.
Hip-hop Winter Session
A la nit. Centre cívic El Coll (Aldea, 15)
Demostració de Dj i ball Hip Hop a càrrec de grups de
joves del Casal i l’IES Bosch i Gimpera.

Fins a l’11 de gener
Pessebres/Szopki
Museu Diocesà de Barcelona (av. de la Catedral, 4)
Espectaculars pessebres de Cracòvia i una col·lecció de di-
buixos de Joan Amades i del pessebrista Joan Danés.
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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
Torrent de l’Olla, 104.
Oficina de rehabilitació 93 291 65 55
Pl. Rius i Taulet, 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 
Agència tributària 93 237 41 80
Av. Príncep d’Astúries, 66.
Federació Festa Major de Gràcia 93 459 30 80
Igualada, 10.
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



F. E.

La tercera fase d’ampliació
de l’Àrea Verda està en

marxa a tot Barcelona i ha
arribat a Gràcia, on els tre-
balls de senyalització comen-
cen aquest desembre. L’àrea

de nova implantació abasta
gairebé tot el Districte, des
de la banda inferior a tocar
de l’Eixample fins a l’alçada
de la plaça d’Alfonso Comín,
a la banda de Collserola; i des
de les avingudes República

Argentina i Príncep d’Astú-
ries fins més enllà del carrer
Sardenya, que marca el límit
de Gràcia. Aquest territori
guanyarà 1.437 places noves
que entraran en funciona-
ment al final de gener. 
La nova ampliació de l’Àrea
Verda s’està fent a petició
dels veïns i s’ha planificat de
manera consensuada amb
ells. Es traduirà en la creació
de 16.142 places noves
(2.770 per a motos) i  de
2.161 places d’Àrea Blava al
conjunt de la ciutat. Gràcia
tindrà una zona d’Àrea Verda
exclusiva per als residents. 
En aquesta tercera fase es
creen les anomenades zones
d’influència, és a dir, els car-

rers adjacents a les Àrees Ver-
des. És una iniciativa adreça-
da a agilitar la mobilitat al
voltant de les zones regula-
des i permetrà que els ciuta-
dans residents en aquests es-
pais fronterers puguin rebre
el distintiu i utilitzar també
l’estacionament regulat.
Una altra novetat afecta les
anul·lacions de denúncia. A
partir d’ara, els conductors
residents que tinguin una de-
núncia per manca de com-
provant la podran anul·lar (té
un cost de 6 euros) al mateix
parquímetre, sempre que no
hagi transcorregut un dia re-
gulat de pagament. 
El novembre es va portar a
terme una campanya infor-
mativa per als veïns afectats
per l’ampliació a tot Barcelo-
na, amb la tramesa de 72.000
distintius nous. Paral·lela-
ment s’està portant a terme el

procés de renovació de distin-
tius per al 2009, que seran de
color lila. Se n’enviarà un total
de 143.000, juntament amb
un plànol amb els nous límits
d’influència de l’Àrea Verda.
Els residents que no hagin

tingut sancions els dos últims
anys rebran també una targe-
ta amb dret al 50% de subven-
ció sobre la taxa d’estaciona-
ment, subvenció que serà del
25% per als qui no hagin estat
sancionats el darrer any. 

Més informació:
www.bcn.cat/areaverda
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El carrer Larrard, al barri de la Salut, és un dels que tindrà Àrea Verda.

Aquest mes han començat els

treballs de senyalització per

ampliar l’Àrea Verda a Gràcia, la

qual disposarà de 1.437 places

noves al final de gener.

L’ampliació dóna prioritat als

veïns i permetrà estendre l’Àrea

Verda a gairebé tot el districte

Les 1.437 noves places d’Àrea Verda 
seran operatives a final de gener

Es creen les zones
d’influència per
afavorir la mobilitat
al voltant de les
àrees regulades

C IU TA DA N S OPINE N

Joaquim Cabré
Enginyer tècnic 

Bé, jo aparco al carrer i
a Gràcia és molt com-
plicat aparcar. S’ha tret
molta zona d’aparca-
ment amb el Bicing i ja
està bé que hi afegeixin
Àrea Verda per als resi-
dents.

Dolors Garcia
Mestressa de casa

Em sembla bé, perque
així els residents
podem aparcar, perquè
està molt malament
aquest assumpte al
barri.

Càrol Vila
Fisioterapeuta

Que es posi Àrea Verda
a tota la zona és una
bona idea, perquè hi ha
molts cotxes, però hi ha
el problema dels no
residents que han de
venir per motius labo-
rals i han de pagar un
pàrquing privat.

Carles Pujol
Comercial

Ho veig bé, sempre que
es respecti, perquè el
cap de setmana, que es
quan la gent ve al
barri, no es respecta i
llavors tenim el proble-
ma que no trobem lloc
per aparcar.

M. Pilar Garcia
Auxiliar administra-
tiva

Jo tinc pàrquing i no
em toca directament.
Suposo que per als
residents que aparquen
al carrer és una bona
cosa.

José Álvarez
Perruquer

Pienso que tendría que
ser más amplia para
que se pudiera aparcar
en toda la zona, así los
comercios también
irían mejor.

Q u i n a  é s  l a  s e v a  o p i n i ó  s o b r e  l ’ a m p l i a c i ó  d e  l ’ À r e a  V e r d a  d ’ a p a r c a m e n t  a  g a i r e b é  t o t  e l  t e r r i t o r i  d e  G r à c i a ?

U N  D E S C E N S  D E L  1 3 %  D E L  T R À N S I TA
Associem Àrea Verda a estacionament i cotxes, però és

un sistema d’ordenació viària de la calçada amb més

implicacions, des de la regulació de la càrrega i descàr-

rega als xamfrans fins a l’aparcament de motos. A més

de facilitar l’aparcament, ajuda a regular la totalitat de

l’escenari i posa cada cosa al seu lloc. També ha permès

descongestionar el centre de la ciutat. Des de la seva

implantació, el 2005, la circulació de vehicles a les zones

regulades s’ha reduït d’un 13 %.
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U R B A N I S M E

Redacció

L a nova urbanització
que s'està duent a ter-

me al carrer Santa Rosa, a
la Vila de Gràcia, i la reno-
vació recent de les escales
mecàniques del carrer Gòl-
gota, a Vallcarca, formen
part de les mesures inclo-
ses en el Pla d'Actuació del
Districte per millorar la
mobilitat i fer més accessi-
ble l'espai públic.
El carrer Santa Rosa, que
connecta Gran de Gràcia
amb el carrer Badia, s'urba-
nitza de nou tenint en
compte que hi ha el nou
equipament sociocultural i
l'escola bressol Sant Medir,
que s'han construït a l'antic
edifici de l'escola OSI. Un
cop acabada la remodelació
que s'hi du a terme, el car-
rer passarà a ser de plata-
forma única amb accés
permès a vehicles i es con-
vertirà en un d'aquells car-
rers coneguts com a pre-
ferència invertida, és a dir,
els vehicles hi poden circu-
lar, però a baixa velocitat i
cedint sempre el pas als
vianants. Les obres com-
portaran, també, la creació
de nous embornals, l'adap-
tació de les xarxes d'aigua,

gas i telèfon a la nova sec-
ció del carrer, el soterra-
ment dels encreuaments

aeris de l'enllumenat públic
i s'hi posoran noves llume-
neres. A més, es posaran fi-
tons a la zona de l'equipa-
ment com a mesura de
seguretat per als vianants, i
es modificarà el gual d'ac-
cés des de Gran de Gràcia
per facilitar el gir dels cot-

xes i fer més gran l'espai de
pas dels vianants.
L'actuació duta a terme fa
molt poc a les escales
mecàniques del carrer Gòl-
gota, entre el carrer Betà-
nia i el passeig de la Vall
d'Hebron, és una millora
en un punt proper a la ubi-
cació de la futura Biblioteca
de Penitents. Les obres
han permès modernitzar
les instal·lacions existents,
de manera que, després de
desmuntar l'escala, netejar
els fossars i adaptar-ho tot
al nou sistema, les noves
escales són dotades d'un
sistema de telecomanda-
ment, megafonia i pintura
antigrafits.

Continua avançant la millora
de carrers i espais públics  

Les noves escales mecàniques del carrer Gòlgota.

El carrer Santa
Rosa es fa nou, i fa
molt poc s'han
renovat les escales
del carrer Gòlgota 

Els carrers del
districte de Gràcia
continuen millo-
rant, i els vianants
guanyen més
espai i seguretat 

El virrei Amat (II)

J. M. ContelÀLB UM HI S TÒR IC

Projecte del Palau de la Virreina que Manuel Amat va
fer construir a Gràcia. (Foto: Llibre El Palau de la
Virreina - Ajuntament de Barcelona.)

El 1737, mentre estava destinat a la guarnició de Ciudad
Rodrigo, Manuel d'Amat rebé el nomenament de coronel
de dragons. El 1740, a la mort de l'emperador Carles VI,
va esclatar una nova guerra pel tron austríac en la qual
tornaren a lluitar plegats els exèrcits espanyol i francès
contra els italians i en la qual va prendre part Manuel
d'Amat sota comandament de l'infant Felip. 
Acabat el conflicte internacional, el 1747, fou nomenat
coronel del regiment de Dragons de Batàvia amb seu a
Mallorca, en un moment que l'illa es trobava blocada per
l'esquadra anglesa i on Amat va sobresortir aprovisionant
d'aliments l'illa des de Barcelona. Després de 35 anys de
servei, el 1753 es va traslladar a Madrid, on al cap de
pocs mesos fou nomenat governador de Xile, país al qual
va arribar l'abril de 1755.
Amb 44 anys –dots castrenses, sentit de disciplina, capaci-
tat d'organització, bon administrador i treballador, però
massa enèrgic, poc flexible i poc tacte–, començava la seva
aventura americana, que va durar més de vint anys. 
A Xile, Manuel d'Amat hi va estar destinat sis anys i mig,
un temps durant el qual va dur a terme una tasca de go-
vern excel·lent i, com a bon militar, va dedicar una bona
part del seu temps als assumptes d'aquesta mena. De les
moltes accions seves, se'n pot esmentar el primer diccio-
nari descriptiu del país, Historia geográfica e hidrográfica
del reino de Chile, acabat el 1760. La seva tasca per millo-
rar Xile en general va ser reconeguda per la cort, la qual el
1759 l'ascendí al càrrec de tinent general de l'exèrcit.

Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 368 45 66



Daniel Venteo

Entre els mesos d’abril i
juny d’enguany s’ha dut a

terme el treball de camp del
projecte Temps de Barri al
Camp d’en Grassot i Gràcia
Nova. Aquest treball  ha
permès realitzar una diagnosi
dels agents educatius i socials
del barri, és a dir, de les per-
sones i organitzacions que
treballen en l’àmbit de l’edu-
cació fora de l’horari escolar,
ja sigui a través del projecte i
la realització d’activitats com
del seu suport. A més, també
es va fer una diagnosi dels in-
fants, els adolescents i les fa-
mílies, als quals es va convi-
dar a ref lexionar sobre
l’educació no formal i els usos
socials i educatius del temps.
Ara el projecte es troba, preci-
sament, en la fase del procés
participatiu, durant el qual
s’hauran de fer les propostes
d’intervenció a partir de les
diagnosis realitzades.
La sessió de treball celebrada
a La Sedeta, que va aplegar
una trentena de participants
implicats en el projecte, va
servir per consensuar el do-
cument de la diagnosi i el seu

procés d’elaboració, com tam-
bé la necessitat de disposar
de dades estadístiques al més
actualitzades possibles sobre
la realitat demogràfica i so-
cial del barri, les possibilitats
que ofereixen les enquestes
prèvies per arribar a disposar
d’una visió al més acurada
possible sobre els usos i cos-
tums dels infants i joves del

Camp d’en Grassot i Gràcia
Nova en horari extraescolar,
entre altres aspectes.
Entre els principals punts de
debat de la sessió de treball
destaca la preocupació dels
responsables dels centres
educatius sobre la participa-
ció de les famílies en les ac-
tivitats dels centres, tant
públics com concertats. Ac-

tualment, al barri hi ha la ne-
cessitat de millorar l’accessi-
bilitat de les activitats a tots
els públics i garantir una pro-
gramació de qualitat i que al-
hora sigui assequible econò-
micament per a les famílies.
Per a això –van coincidir els
assistents–, és estratègic mi-
llorar els canals d’informació.
Un altre dels aspectes espe-
cialment sensibles va ser les
possibilitats que ofereix l’ús,
fora de l’horari escolar, de les
instal·lacions dels centres,
sempre que se’n garanteixi la
correcta conservació, segure-
tat i il·luminació. Els respon-
sables de l ’associació de
veïns, en canvi, van mostrar
la seva preocupació sobre la
necessitat que infants i joves,
especialment aquests últims,
siguin conscients de la neces-
sitat de respectar l’espai pú-
blic com un espai de con-
vivència. Segons l’associació,
hi ha alguns joves que hau-
rien de canviar l ’actitud i
mostrar més respecte cap a la
resta de persones.

Un pati obert al barri
El col·legi Sant Josep, al cor de Gràcia, que participa
en el projecte del Pla Educatiu d’Entorn de la Vila de
Gràcia, ofereix, des de començament de novembre, el
pati del centre per a activitats fora d’horari lectiu.
Tots el dijous, de 18 a 20 hores, el pati és obert a tots
els joves del barri que el vulguin utilitzar per fer es-
port. Promogut pels educadors de carrer, l’obertura
del pati pretén dinamitzar un temps de lleure en un
entorn adequat. 

Agenda electrònica de Nadal al districte  
El Districte de Gràcia ha confeccionat una agenda
d’actes electrònica al voltant de les festes nadalen-
ques que inclou les activitats que els equipaments
públics, les entitats i les associacions del districte re-
alitzen durant aquests dies. Corals i cantades de na-
dales, teatre, patges i carteres reials i tot allò de què
es pot gaudir aquests dies prop de casa es pot consul-
tar al web  www.bcn.cat/gracia.

Punts informatius sobre oferta comercial 
El Districte ha posat en marxa aquest any una cam-
panya que vol donar suport al comerç de proximitat.
Per això, durant la temporada nadalenca, s’instal·la-
ran en diversos punts del districte unes torretes in-
formatives on se senyalitzen les botigues associades
en les diverses associacions de comerciants. La finali-
tat d’aquestes torretes és donar a conèixer els co-
merços i reforçar la seva presència en el barri.

Club Excursionista de Gràcia i “Cho-Oyu”
Dins del cicle de pel·lícules Josep M. Rodés, que orga-
nitza el Club Excursionista de Gràcia, el 18 de no-
vembre passat es va presentar la pel·lícula documen-
tal  Cho-Oyu non stop a la seu del Districte. El film
recull les inquietuds que van dur l’escalador Xavi
Arias a fer aquest difícil cim. La pujada formava part
de la commemoració del 85è aniversari de l’entitat,
la qual es va celebrar el 2007. 
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N O T Í C I E Sf

El passat 12 de

novembre el centre

cívic La Sedeta va

acollir una sessió de

treball del projecte

per consensuar els

resultats d’una

primera diagnosi 

de la situació i

l’establiment del 

pla de treball

Un participant en la sessió de treball de Temps de Barri.

Les botigues participants són entre el carrer Terol i la plaça Revolució.

Estudiants d’aparadorisme vesteixen botigues de Verdi
Redacció 

Els tretze millors projectes
d’aparador elaborats per

alumnes de l’escola d’apara-
dorisme Ártidi vestiran els
aparadors de tretze botigues
del carrer Verdi entre el carrer
de Terol i la plaça de la Revo-
lució. Els projectes que veu-
ran la llum sortiran de les
propostes preparades per un
total de 120 alumnes del curs
d’expert en aparadorsime i vi-
sual merchandising de l’esco-

la Ártidi, la qual col·labora en
aquest projecte amb el Dis-
tricte de Gràcia i els comer-
ciants del carrer Verdi.
Els alumnes, repartits en
grups de tres, s’han posat en
contacte amb les botigues
participants, les quals els han
explicat les seves demandes i
necessitats. Els professors
han triat els tretze millors tre-
balls que s’han instal·lat als
comerços col·laboradors a
partir del dia 27 de novembre.

El comerciants afirmen que
els productes que hi ha a l’a-
parador són els que es venen
amb més facilitat i d’aquí ve
la importància de tenir un
aparador atractiu. 
Les botigues que col·laboren
amb aquest projecte són: Mo-
bles Cáceres, la farmàcia Va-
lentines Nart, Marudama,
Guia, El Piano, Freya, Redmar-
ket, Rapid Bernal, El Canillita,
La niña de los peines, Cinemes
Verdi, Terciopelo i Nina’s.

L’educació és una
prioritat segons 
el regidor del
Districte, Guillem
Espriu 

Temps de Barri arriba al Camp
d’en Grassot i Gràcia Nova
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Sorribas és una empresa familiar que va co-
mençar amb l'elaboració de productes

dietètics i ecològics als anys 20. Més endavant,
a la dècada de 1950, va obrir al públic la botiga
del carrer d'Astúries, on també tenien la fàbrica.
L'antiga botiga es manté, per bé que amb una
imatge renovada, mentre que l'elaboració dels
productes Sorribas es va traslladar a Polinyà
l'any 1992. A la botiga, hi trobem alimentació
dietètica, com els productes sense sucre per a
diabètics, entre els quals, ara que ve Nadal, no

hi falten els torrons. També hi ha productes
sense gluten, per als celíacs, i una gran varietat
de productes en fresc per a vegetarians, com les
hamburgueses vegetals. També hi trobarem
complements dietètics, herbes i cosmètica na-
tural. Sorribas satisfà les necessitats de molta
gent jove de Gràcia conscient de la importància
de menjar bé i tenir cura de la salut.

Sorribas
C. Astúries, 48 / Tel. 93 218 46 54

E L  T A U L E L L

Llarga tradició en alimentació ecològica i dietètica

Sorribas va obrir al carrer Astúries a la dècada de 1950.

Joan Anton Font

E Q U I P A M E N T S

Pere S. Paredes

E l centre cívic El Coll, amb
la col·laboració del Cen-

tre de Serveis Socials Coll, la
parròquia del Coll, la Funda-
ció 3 Turons i el Banc d'Ali-
ments, enceta a Gràcia la
campanya “Desembre Solida-
ri: Nadal sense exclusions”, la
qual, del 3 al 31 de desembre,
vol aportar una reflexió al
voltant de la pobresa, el
quart món i l'exclusió social.
Aquesta campanya vol donar
a conèixer organitzacions que
des del Coll i Vallcarca donen
resposta a aquesta problemà-
tica social.
Entre els actes que s'organit-

zen, s'hi pot veure, del 3 al 31
de desembre, el resultat del
2n Concurs de Fotografia del
CEESC —en record de Paulo
Freire—, que pretén donar a

conèixer el món de l'educació
social i els àmbits d'interven-
ció a través de la fotografia.
També es realitzarà una taula
rodona sota el nom “Què es
fa des del barri per lluitar
contra l'exclusió social? Co-

neguem les iniciatives ciuta-
danes que actuen al Coll i
Vallcarca”, on participaran re-
presentants de la Fundació 3
Turons, El Banc d'Aliments,
les parròquies del Coll i la Sa-
lut i el Centre de Serveis So-
cials del Coll, entre altres en-
titats del barri.  El 22 de
desembre, a les 21.30 hores,
tindrà lloc un concert espe-
cial de Nadal, a càrrec de la
Coral Mare de Déu del Coll i
Musicus —orquestra de flau-
tes dolces del Coll de Barcelo-
na. Tot a benefici dels projec-
tes que diverses entitats i
associacions estan desenvo-
lupant al Coll.

Més informació:
Centre cívic El Coll
Aldea, 15 
Telèfon: 93 256 28 77 
ccelcoll@bcn.cat

Un concert de
Nadal, entre les 
activitats més 
destacades

Una taula rodona, un concert i un concurs

de fotografia, les activitats per fer un

desembre totalment solidari amb els

menys afavorits

Imatge participant al 2n concurs de fotografia del CEESC.

El centre cívic El Coll organitza
un “Nadal sense exclusions”

S E R V E I  P Ú B L I C

Ara, funciona de dilluns a diumenge,

de les 8 del matí a les 12 de la nit

Daniel Romaní

El popular telèfon d'informació 010 amplia l'horari.
Des del principi del passat mes de novembre funciona
els set dies de la setmana de dilluns a diumenge des de
les vuit del matí fins a les dotze de la nit (abans era
obert de les vuit del matí a les deu de la nit, a excepció
dels diumenges, que estava inactiu).
El telèfon 010 (807 117 700  si es truca des de fora de
l'àrea metropolitana de Barcelona i 93 486 00 98 per a
persones amb discapacitat auditiva) és un servei d'in-
formació municipal i general sobre equipaments, agen-
da d'actes, serveis, etc., dins l'àmbit metropolità. Els
qui l'atenen resolen pacientment dubtes d'allò més di-
versos. Mitjançant el telèfon 010 també es pot fer un
munt de tràmits de l'Ajuntament de Barcelona relacio-
nats amb el padró —com per exemple, alta o canvi de
domicili al padró municipal—, indagacions sobre ob-
jectes perduts —que guarda l'Oficina de Troballes—,
sol·licitar el distintiu de resident de l'Àrea Verda,
llicències, comunicats o assabentats d'obres, informa-
ció d'ajuts per a la rehabilitació d'edificis, habitatges i
locals comercials, aspectes relacionats amb Hisenda —
pagament i domiciliació de tributs i multes, canvi de ti-
tular de l'IBI, canvi d'adreça fiscal, duplicats de rebuts,
notificació de deute pendent...— alta del cens d'ani-
mals de companyia i molts més.   
El preu de la trucada del telèfon 010 és de 0,45 euros
(IVA inclòs), establiment de trucada, i 0,06 euros el mi-
nut (IVA inclòs), tarifat per segons. És un telèfon que
no et fa esperar: el 2007, el 78% de les trucades es van
atendre en menys de 14 segons.

El telèfon 010 amplia 
l'horari d’atenció
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M U LT I M È D I A

TELEVISIÓ

Barcelona Televisió
“Hola Barcelona”
De dilluns a divendres, de 12.30 a 15.30 h
Dissabte i diumenge, de 14 a 15.30 h
Canal 39 UHF i canal 26 TDT

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

Transversal
www.transversalweb.com
info@transversalweb.com

INTERNET

Serveis d'atenció al ciutadà

Els serveis d'atenció al ciutadà tenen
l'objectiu de satisfer les demandes d'in-
formació sobre la ciutat, solucionar els
tràmits municipals i atendre les queixes
i els suggeriments sobre els serveis
municipals. 
www.bcn.cat/sac/

Medi Ambient

L'aigua, els espais públics, el servei de
neteja i residus i la qualitat ambiental
tenen un espai en aquest web, on
també s'expliquen les bases de l'Agenda
21. Barcelona, amb la seva Agenda 21
Local, disposa d'un punt de referència
que cohesiona la gestió de la ciutat
segons l'objectiu de la sostenibilitat.
www.bcn.cat/mediambient/

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

Pere S. Paredes

E ls equips infantils masculins
del FC Barcelona, DKV Joven-

tut, Pamesa València, Real Madrid,
Paidós Sant Fruitós, Irurgi (País
Basc) i el Safa Claror A i B confor-
men un cartell de luxe per a aques-
ta XV edició del Torneig de Bàsquet
Infantil Safa Claror, que es farà el
22 i 23 de desembre en els polies-
portius Marítim i Claror.
El cartell de la categoria femenina,
també de gran alçada, comptarà
amb equips tan importants com el
Sant Adrià, el Sarrià, l'Irurgi (País
Basc) i els A i B del Safa Claror.

Tant en femení com en masculí,
permetrà veure l'autèntica pedrera
d'aquests equips.
Una de les novetats de la present
edició del clàssic torneig de bàs-
quet, que es juga entre Gràcia i Ciu-
tat Vella, ha estat la supressió de la
categoria preinfantil, tant en nens
com en nenes; no obstant això,
s'amplia el nombre de participants
a vuit equips per categoria. Com a
resultat, el públic podrà continuar
gaudint de la competició entre 16
equips de bàsquet.
Una altra novetat d'aquest any és
que les primeres eliminatòries es

jugaran al poliesportiu Claror i al
Marítim, mentre que la final i els
partits per als tercers i quarts llocs
es jugaran al poliesportiu Claror del
carrer Sardenya. 
A més a més, dintre de les jornades
del torneig, el públic assistent gau-
dirà de tres diferents concursos que
faran les delícies dels aficionats al
bàsquet: triples, Two Ball i d'habilitat.

El concurs de triples consisteix a
encistellar el màxim nombre de tri-
ples en un temps determinat; el
concurs Two Ball es fa entre pare-
lles dels equips, les quals hauran
d'encistellar des de diferents posi-
cions, cadascuna amb una puntua-
ció diferent, i el concurs d'habilitat
és un divertit circuit d'obstacles
amb pilota obert a tots el partici-
pants al torneig.

Més informació:
Poliesportiu Claror 
C. Sardenya, 333, baixos 
Telèfon: 93 476 13 90 
Poliesportiu Marítim
Passeig Marítim, 33 
Telèfon: 93 224 04 40

En aquesta edició del 2008, hi participen els equips

infantils dels principals clubs espanyols de bàsquet

El torneig estarà 
amenitzat amb 
diferents concursos de
tirs i habilitat

Moment d’una edició anterior del Torneig de Bàsquet de Nadal.

Cartell de luxe en el Torneig 
de Bàsquet Infantil de Nadal 



G R À C I A8 Desembre 2008

Què tal porten  l'etiqueta de “pe-
tits comerciants”?
MC: A mi no em desagrada. Som petit
comerç, sí, i lluitem per donar el mà-
xim de serveis a la gent del barri. Do-
nem amabilitat, prenem mides, acon-
sellem. 
Tinc la sensació que, a Gràcia, les
coses mai no han canviat tant com
en els últims cinc anys. Vaig bé?
MM: Jo també ho crec. Hi ha hagut un
canvi generacional important. Abans
passava molta gent gran per aquí, de
camí al mercat. Ara hi ha molta gent
jove. 
MC: Fa uns quants anys, gairebé no
veies canalla pels carrers. Els qui érem
canalla ens havíem fet grans, alguns se
n'havien anat a altres zones. Ara el nos-
tre carrer té molta vida. A la gent li ve
de gust passejar per aquí, més que per
la travessera, massa estreta. 
I com han canviat? S'han vist obli-
gades a moure fitxa?
MC: No...

MM: No diguis que no, que has reno-
vat la botiga moltíssim, més que jo...
MC: Bé, sí, però això és una constant.
Als negocis, o et renoves o t'apagues.
Has d'anar lluitant contra les teves
mancances. 
MM: De vegades, sembla que estem
deixant de ser botiguers i comencem a
ser de tot una mica. 
MC: Sí, t'has de netejar els vidres, por-
tar la part administrativa i si t'has de
queixar a l'Ajuntament, també hi vas
tu. Ho fas absolutament tot tu. 
MM: I a més, has de pagar tota mena
d'impostos, i, com a autònoms, encara
no tenim l'Estatut dels Treballadors
que mereixem!
Gràcia està de moda?
MM: Ho veig claríssim. Gràcia és plena
d'estrangers!
MC: A mi m'entra moltíssima gent par-
lant en anglès a la botiga, i jo em quedo
en plan “I don't understand!” 
MM: Sí, i són gent amb un cert nivell.
MC: Una senyora em va entrar a la bo-
tiga, li va agradar una làmpada i se la
volia emportar... a Amsterdam! I jo vaig
fer mans i mànigues amb el meu pro-
veïdor, per poder-la-hi enviar...  Estem
donant molt, molt!

De quina manera hi han influït els
comerciants, en aquesta moda?
MC:  Per mi, el primordial ha estat la
Gràcia de nit. La gent ve al restaurant i
veu el barri, que és tan cèntric... 

MM: Seguim tenint el client de tota la
vida, del que saps el nom i les necessi-
tats, però també tenim molts estran-
gers. [La Mercè Martín també ven fotos
de Barcelona.] Quan acaben l'Erasmus,
se'n volen endur la foto de l'skyline, o
per exemple, uns assessors del passeig
de Gràcia envien als seus clients estran-
gers fotos en blanc i negre de la ciutat... 
MC: Sí, si hem de viure de la gent gran
del barri, ja podem plegar. 
MM: Però si ja no n'hi ha, de gent gran! 
Quines estratègies tenen els co-
merciants del carrer Penedès?
MC: El punt clau és quan fem la sorti-
da de comerços al carrer. Fem jocs per

a la canalla, guarnim com si fos Festa
Major... i per Nadal pengem els llums,
perquè en aquesta època no és el ma-
teix trobar-te el carrer alegre, que el
carrer a les fosques. Ens costa molts
diners i sacrificis!
MM: La gent de l'associació estem
molt ben avinguts. N'hi ha tres o qua-
tre que no ens han seguit, però la ma-
joria no ens deixem vèncer.  
Hi ha grans magatzems on puc
trobar el que venen vostès, i
molt més barat. 
MC: Sí, però si la taula que et venen
es belluga, no et queixaràs. I es bellu-
garà. La que jo et vengui és un altre
món i, naturalment, no admetràs que
la meva se't bellugui!
MM: A nosaltres ens demanen pro-
fessionalitat, una cosa diferent. Jo
t'oferiré marcs de mides que no són
les estàndard i coses especials que no
trobaràs enlloc més... 
Ells em financen les compres...
MC: I nosaltres també! És cert que
ara les financeres estan endurint les
condicions. Potser finançar-te la com-
pra em costarà diners, igual com les
comissions que em cobren per les tar-
getes de crèdit. Però ho assumiré!  

E N T R E V I S T A Mercè  Mar tín  i  Mercè  C respo ,  bot ig ueres  de l  car rer  Penedès

Mercè Martín, a l’esquerra, i Mercè Crespo, a la dreta. 

Els seus pares i els seus avis ja treballaven en els

mateixos locals que elles ocupen. Són la Mercè

Martín i la Mercè Crespo. L'una ven marcs; l'altra,

mobles. L'una es queixa, l'altra és més optimista.

Són comerciants del carrer Penedès

“Seguim tenint el client de
tota la vida, però també
tenim molts estrangers”

“Als negocis, o et 
renoves o t'apagues”

Gerard
Maristany


