
Cinc espais públics del districte
van ser ocupats per les parades de
les botigues que van voler acostar,
encara més, la seva oferta comer-
cial al veïnat. El dissabte 4 d’octu-
bre Gràcia va celebrar, un cop més,
la festa del Comerç al carrer. Amb
aquest motiu, espais que normal-
ment són ocupats per cotxes i mo-
tos van omplir-se de vianants, que
podien tafanejar, passejar, triar,
remenar i comprar tota mena d’ar-
ticles. Hi va haver parades comer-
cials a la travessera de Gràcia (en-
tre el carrer Gran i el torrent de
l’Olla), els carrers Verdi (entre el
carrer Or i plaça Revolució), Astú-
ries (el carrer Gran i torrent de l’O-
lla) i les places Virreina, Lesseps i
Joanic.

El comerç porta la seva
oferta als carrers 

Llum verd a la nova escola 
bressol del carrer Neptú 

EQUIPAMENTS

El projecte inclou 
un poliesportiu 
i un aparcament 

PLACES NOVES

Barcelona doblarà 
les places d’escoles 
bressol fins al 2011

INVERSIÓ

El pla suposarà 
una inversió de 
72 milions d’euros

Pàg. 3

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Hèctor López,
Fotògraf i activista veïnal 
i cultural

“Estem creant una 
secció de fotografia
dins de l’associació 
de veïns”

PLE DEL DISTRICTE Pàg. 4

El Consell Municipal
fa balanç d’un any 
de mandat 

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

IX edició de la Nit de
l’Esport a Gràcia 
Reconeix els èxits esportius

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Blog “Millor que nou”
Mercats de segona mà 
i tallers de reparació

AC T I V I TAT S   Pàg. 6

Gràcia per la 
no-violència contra 
les dones 
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La festa del comerç es va celebrar el 4 d’octubre.
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Dimarts 18 de novembre
El xaman de la tribu
A les 18 h. Bibl. Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20-22)
Un poblat de la selva necessita amb urgència algú que
sigui capaç de convertir-se en xaman.

Dimecres 19 de novembre
Contes de gats
A les 18 h. Bibl. Vila de Gràcia (Torrent de l’Olla, 104)
Contes tradicionals dels Països Catalans.

Dissabte 22 de novembre
Qui viu al mar
A les 18 h. Bibl. Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20-22)
Taller mediambiental basat en contes del mar per des-
cobrir curiositats dels animals marins.

Carmencita
A les 18 h. Centre cívic El Coll (Aldea, 15)
Petita representació d’òpera a càrrec dels nens i nenes
del PDI del Coll.

Diumenge 30 de novembre
Hansel i Gretel 
A les 12 h. Lluïsos de Gràcia (plaça del Nord, 7-10)
Hansel i Gretel es perden pel bosc i troben una fantàs-
tica caseta de xocolata. Cia. Sebastià Vergés.

Dilluns 17 de novembre
Trobada de tardor de Corals
A les 17 h. Centre cívic La Sedeta (Sicília, 321)
Organitza: Ass. de Pensionistes i Jubilats La Sedeta. 

Dijous 20 de novembre
Concert de Santa Cecília
A les 20 h. Conservatori Municipal de Música (Bruc, 110)
Rossini, Schumann, Schubert…  interpretats per Fran-
cesca Canali (flauta) i Massimo Bianchi (piano).

Divendres 28 de novembre
Concert de saxo i clarinet
A les 22 h. Bibl. Vila de Gràcia (Torrent de l’Olla, 104)
Cicle Biblioteca de Nit.

Dijous 11 de desembre
Aramateix
A les 22 h. CAT (travessia de Sant Antoni, 6-8)
Presentaran els seu últim disc 300 anys.

Del 10 al 29 de novembre 
Imatges de la vida al Marroc
Centre cívic La Sedeta (Sicília, 321)
Exposició fotogràfica inclosa en els actes de la Setmana
Cultural Gràcia amb Marroc.

Fins al 16 de novembre 
Tots els focs el foc
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20-22) 
Homenatge a Julio Cortázar organitzat per 18 artistes i
artesans del FAD.

Fins al 30 de novembre
El primer d’arribar i l’últim de marxar
Palau Robert (pg. Gràcia, 107)
Imatges del càmera de televisió i fotògraf Miguel Gil.

Del 5 al 28 de novembre 
Coll Fantasy 2008
Diversos horaris. Centre cívic El Coll (Aldea, 15)
Audiovisuals, xerrades, jocs de rol i estratègia sobre el
gènere de la ciència-ficció i la fantasia.

Dijous 13 de novembre
Nit basca
A les 22 h. CAT (travessia de Sant Antoni, 6-8)
Representacions, danses, txalapartaris i moltes sorpre-
ses en una nit màgica bascocatalana.

Dimecres 19 de novembre
Diferències i semblances entre fibro-
miàlgia i síndrome de fatiga crònica
A les 19.30 h. Auditori ONCE (Gran Via, 400)
Conferència del Dr. Joaquim Fernández Solà, metge
internista, coordinador de la Unitat de síndrome de
fatiga crònica de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Dimarts 25 de novembre
Curts africans
A les 19 h. Bibl. Vila de Gràcia (Torrent de l’Olla, 104)
Un viatge a través de la cinematografia africana.

Dimecres 26 de novembre
Visita a la Biblioteca de Catalunya
A les 10.15 h. Lloc de trobada: Hospital, 56
Visita a l’Antic Hospital de la Santa Creu, monument del
segle XV. Cal inscriure’s al centre cívic la Sedeta. 

Dimecres 10 de desembre 
La lluita contra l’exclusió social
A les 19.30 Centre cívic El Coll (Aldea, 15)
Taula rodona sobre iniciatives ciutadanes.
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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



Felicia Esquinas

El Pla d’escoles bressol mu-
nicipals continua avan-

çant. Després de l’entrada en
funcionament de l’escola bres-
sol Sant Medir (Santa Rosa,
7), el curs passat, i de l’inici de
les obres de la que s’anome-
narà Josep M. de Sagarra, a
l’avinguda Vallcarca, ara s’ha
posat en marxa el projecte per
construir un nou centre al car-
rer Neptú, 6-12. 
La futura escola bressol tindrà
sis aules, una superfície de
760 m2 i un pati de més de
500 m2. Formarà part d’un
conjunt d’equipaments on hi
haurà també una pista polies-
portiva, un gimnàs i un apar-

cament. L’escola bressol estarà
situada a la primera planta,
amb l’objectiu que les aules i el
pati rebin el màxim de llum
solar i també per allunyar els
nens del trànsit del carrer.

L’accés es facilitarà mitjançant
un ascensor i una rampa per
als cotxets dels infants.
La planta baixa allotjarà un
poliesportiu amb una pista
de bàsquet reglamentària i
aforament per a unes 110

persones, i un gimnàs al so-
terrani. El complex esportiu
tindrà un doble accés, ja que
també estarà comunicat amb
el pati del CEIP Josep M. Ju-
jol, amb entrada per la riera
de Sant Miquel.
A sota de l’escola bressol i el
poliesportiu es construirà un
aparcament amb quatre plan-
tes i capacitat per a 220 pla-
ces de cotxe.

Augment de places
L’ampliació la i la millora de
l’oferta educativa en general i
l’augment de l’oferta de pla-
ces d’escola bressol en con-
cret són una de les prioritats
del Pla d’Actuació Municipal i

del Pla d’Actuació del Distric-
te de Gràcia. Amb aquest mo-
tiu, s’ha posat en marxa el
programa d’ampliació d’esco-
les bressol municipals 2007-
2011, del qual  formen part
l’escola bressol Sant Medir i
les futures Josep M. de Saga-
ra i Neptú. 
Amb aquest pla, l ’Ajunta-
ment vol crear una xarxa
d’escoles bressol pública i de
qualitat. L’objectiu és passar
dels 57 centres actuals a 99 el
setembre del 2011. Això vol

dir que es doblarà l’oferta de
places disponibles des de les
3.698 que n’hi havia a final
del curs 2006-2007 fins a les
7.574 places. En total es fa-
ran 3.876 places noves.
De les 52 escoles bressol de
nova construcció, 10 substi-
tuiran centres anteriors (per
millorar les infraestructures)
i 20 estaran integrades dins
de l’espai físic de centres de
primària. 
El pla suposarà una inversió
de 72 milions d’euros.
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Imatge virtual de l’edifici de la futura escola bressol.

Gràcia tindrà una nova escola

bressol al carrer Neptú. El projec-

te forma part del Pla d’escoles

bressol municipals 2007-2011 i

preveu també la construcció

d’una pista poliesportiva i d’un

aparcament

En marxa el projecte per fer una
escola bressol al carrer Neptú

L’oferta de places
d’escola bressol a
Barcelona passarà 
de 57 a 99 centres 

C IU TA DA N S OPINE N

Helena Guardiola
Metgessa

No ho sabia, però em
sembla perfecte. 
A la zona, en general,
hi falten escoles muni-
cipals i penso que és un
benefici per a tots.

Nacho Marín
Sense feina

No ho sabia i em sem-
bla bé. Tenim uns
amics que acaben de
tenir un nen i veiem
que és un problema
trobar escola. Com més
n’hi hagi, millor.

Carlota Bernat
Informàtica

Sí que ho sé i em sem-
bla molt bé perquè
sempre fan falta escoles
bressol. Hi ha molts
nens al barri.

Hugo Martín
Hoteleria

No lo sabía pero me
parece muy bien porque
hacen falta escuelas
municipales. A mí me
ha costado encontrar
escuela cerca de casa.

Montse Rovira
Estilista

Sí que ho sabia. La idea
és molt bona, crec que
hi ha molta mancança
d’escoles bressol al
barri. Anirà molt bé.

Teodoro
Boonacker
Autònom

No lo sabía pero me
parece bien. Pienso que
hacen falta colegios en
general, en toda
Barcelona.

S a p  q u e  e s t à  a  p u n t  d ’ i n i c i a r - s e  l a  c o n s t r u c c i ó  d ’ u n a  n o v a  e s c o l a  b r e s s o l  a l  c a r r e r  N e p t ú ?

G R À C I A  G U A N YA R À  4 8 6  P L A C E SA
El districte de Gràcia guanyarà 486 places d’escola bres-

sol entre el 2007 i el 2011. A més de la nova escola bres-

sol Sant Medir, ja oberta, Josep M. de Sagarra, en cons-

trucció, i Neptú, amb el projecte en marxa, està previst

crear-ne tres més: Camp d’en Grassot, El Coll (que estarà

situada al Camí de Can Mora, 13) i Jaén, al carrer Jaén,

22-26.
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P L E  D E L  D I S T R I C T E  

JAF

Un dels punts princi-
pals de l’ordre del dia

del Ple del Districte cele-
brat el dia 30 de setembre
va ser l’extens balanç del
primer any de l’actual man-
dat. Tot i que les eleccions
municipals van tenir lloc el
27 de maig de l’any passat,
el Consell de Districte no
es va constituir fins al dia
18 de setembre i per això
ha estat en aquest Ple quan
s’ha fet el balanç.
El regidor del Districte,
Guillem Espriu, va fer un
ampli repàs als projectes i
les actuacions que s’han
dut a terme en aquest pri-
mer any de mandat. Va ex-
plicar que “aquest any ha
estat molt intens” i que
s’ha dedicat al debat i la
discussió de temes amb en-

titats i associacions, a un
important treball de plani-
ficació a curt i mitjà termi-
ni de temes com el pla d’in-
versió, el manteniment
integral, el mapa escolar o
la implantació del nou mo-

del de serveis socials, i a la
gestió del dia a dia d’un
servei públic amb qualitat i
proximitat, dels projectes
en marxa i dels òrgans de
decisió i participació. “Tot
plegat s’ha fet”, va dir Es-
priu, “seguint quatre línies
estratègiques: cohesió so-

cial, espai públic, convivèn-
cia i promoció ciutadana i
cultural”. Després va anar
explicant els projectes punt
per punt. Acabat el balanç
del regidor, el president del
Districte, Ricard Martínez,
va donar la paraula als con-
sellers de l’equip de Go-
vern, els quals van fer el
balanç de les seves respec-
tives àrees i,  posterior-
ment, als portaveus dels
grups de l’oposició.
El regidor Espriu va pre-
sentar també un informe
sobre les festes majors del
Camp d’en Grassot, de Grà-
cia i dels barris del nord
que s’han celebrat entre fi-
nal del mes de juny i la pri-
mera quinzena de setem-
bre. En la part decisòria, es
va informar favorablement
de la modificació del pla Es-
pecial del Parc Sanitari Pere
Virgili i, per unanimitat, el
Pla Especial per a la cons-
trucció d’una escola bressol
al carrer, Neptú 6-12. 

El Consell Municipal fa 
balanç d’un any de mandat  

Un moment de la celebració del Ple del dia 30 de setembre.

Es va informar
favorablement de
la modificació del
pla del Parc 
Sanitari Pere Virgili

El regidor del Districte i els consellers de
l’equip de Govern van fer un extens
repàs als projectes i a l’actuació duta a
terme durant el primer any de mandat

El virrei Amat (I)
Felipe Manuel Cayetano d’Amat i de Junyent, Planella i
Vergós, més conegut com el virrei Amat, fill de Josep d’A-
mat i de Planella, primer marquès de Castellbell, va néi-
xer el mes de març de 1707 al castell de Vacarisses, on el
seu pare, borbó convençut, s’havia retirat després de l’a-
rribada a Barcelona de l’arxiduc Carles d’Àustria, el 1705.
El 1710 va perdre a la seva mare i poc temps després d’a-
cabada la guerra de Successió, el maig de 1715, moria el
seu pare.
Orfe de pares, va estudiar al col·legi de Cordelles dirigit
pels jesuïtes a la Rambla. Amb només onze anys i nome-
nat sotstinent en el regiment d’infanteria Barcelona, se’n
va anar a lluitar contra les partides del Carrasclet a Mar-
torell i Montserrat. Temps després, el 1721, i gràcies a les
2.000 lliures que havia rebut d’herència del seu pare, va
poder sufragar-se l’ingrés a l’Orde de Sant Joan de Malta.
El 1724 va deixar Malta i es va reintegrar al seu antic re-
giment. Va ser destinat, entre 1724 i 1727, a les ciutats
de Ceuta i Melilla. Va tornar a Barcelona el 1728 i l’any
següent va ser nomenat capità.
Al començament de la dècada de 1730, Manuel d’Amat
va canviar l’arma d’infanteria per la de cavalleria i s’in-
tegrà en un esquadró de dragons, unitat de la qual seria
oficial fins al 1747. Amb aquesta unitat va anar a conque-
rir Nàpols, entre altres poblacions, per a l’infant Carles, a
qui va conèixer personalment, i es va distingir pel seu va-
lor en la batalla de Bitonto, prop de Bari, el 1734. Aques-
tes batalles dugueren finalment l’infant Carles a ser reco-
negut com a rei de Nàpols i Sicília. 

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

J. M. ContelÀLB UM HI S TÒR IC

El virrei Amat. (Foto: Llibre El palau de la Virreina -
Ajuntament de Barcelona.)



Redacció

V ianants passejant tran-
quil·lament pel mig del

carrer, sense haver de patir
pels cotxes i motos, entre lli-
bres, roba, sabates, roba de
casa, parament de la llar, roba
interior, plantes i  f lors i
molts articles més. Aquest
era l’aspecte que tenia la tra-
vessera de Gràcia entre el car-
rer Gran i el torrent de l’Olla
el dissabte dia 4 d’octubre. El
motiu: la vila celebrava una
nova edició del Comerç al
carrer, la festa en què les bo-
tigues treuen els seus articles
a les voreres i a les calçades
del carrer per acostar-se en-
cara més a la seva clientela i a
la ciutadania en general.
Diverses associacions de co-
merciants van participar acti-
vament en aquesta jornada

festiva que va començar a les
10 del matí i que va allargar-
se fins a dos quarts de nou
del vespre. El comerciants del
nucli antic van ocupar la tra-
vessera de Gràcia entre el car-
rer Gran i el torrent de l’Olla.

Els botiguers de Verdi de baix
van sortir al carrer Verdi en-
tre el carrer Or i la plaça Re-
volució. El carrer Astúries,
entre el carrer Gran i el tor-
rent de l’Olla, també va om-
plir-se de parades. El comerç
de Vallcarca i rodalies, que
sortia al carrer per segon cop,

va mostrar la seva oferta a la
plaça Lesseps, i l’associació
Gracianova va fer-ho a la
plaça Joanic.
Treure els ar ticles de les
prestatgeries i espais inte-
riors de les botigues i mos-
trar-los directament al carrer,
encara que només sigui per
un dia, és una de les fórmu-
les que les associacions de
comerciants fan servir, des
de fa uns anys, per acostar-se
al veïnat i a la seva clientela.
I és una de les fórmules que
mostren com el comerç de
barri, si està unit, pot fer
front a la competència de les
grans superfícies. Així s’ha
demostrat en diversos barris
i districtes de Barcelona.
Entre les activitats que van
organitzar les associacions de
comerciants al llarg del dia hi
va haver xocolatades, un ta-
ller de circ i activitats  per a
infants. Els Mossos d’Esqua-
dra també hi van col·laborar
amb diverses activitats per a
nens i nenes.

Tertúlies literàries a la Jaume Fuster
“Vine a fer un cafè amb...” és un cicle de tertúlies
amb escriptors, crítics i artistes al voltant de llibres
i lectures. La Biblioteca Jaume Fuster fa aquestes
trobades els dijous, a les 19 hores. El dia 20 de
novembre es parlarà sobre Montaigne i l’assaig. 
I el dia 27 de novembre, Jordi Coca evocarà l’obra
de Palau i Fabre. 
Més informació: www.bcn.cat/bibjaumefuster

Una escola de Gràcia, a un programa
europeu
L’Escola de Vida Montserrat (de l’associació
ACIDH), per a  alumnes amb capacitat intel·lectual
límit, participa enguany, juntament amb tres esco-
les d’Alemanya, Letònia i Romania, en el programa
“Aprendre a viure” de la Unió Europea. Amb aquest
motiu, l’escola va ser l’amfitriona d’un grup de 40
estudiants el passat mes d’octubre. El programa
forma part del projecte d’intercanvi Comenius.

Fira artística dels centres penitenciaris
La fira artística dels centres penitenciaris de Cata-
lunya es tornarà a instal·lar a la carpa dels Jardi-
nets de Gràcia durant la primera quinzena de de-
sembre. Els treballs que s’exposaran, que es podran
adquirir en aquesta mateixa fira, són el resultat del
treball fet pels presos als tallers artístics que orga-
nitzen els centres penitenciaris.

Exposició “Home versus màquines” 
Fins al 28 de no-
vembre, el centre
cívic El Coll (car-
rer Aldea, 15) ex-
posa “Home ver-
sus màquines”,
una mostra de
cartells i caràtules
de pel·lícules de
ciència-ficció so-
bre robots i  an-
droides. L’exposi-
ció s’ha organitzat
dins del cicle so-
bre fantasia, cièn-

cia-ficció i còmic  Coll Fantasy, que en la seva quarta
edició també ha programat una sessió sobre el llibre
El Neuromante, d’Ian Gibson, a la Biblioteca Jaume
Fuster (26 de novembre, 19.30 hores). 
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N O T Í C I E Sf

Les botigues gracienques van mostrar la

seva oferta i les novetats de la temporada

en una nova celebració de la festa del

Comerç al carrer

La festa del comerç s’ha celebrat a tot el districte, amb la participació de botigues de totes les especialitats.

La setmana inclou actes més polítics i també de culturals.

La Setmana Gràcia amb Marroc, del 17 al 22 de novembre
Redacció

Dins el projecte de solidari-
tat que el Districte orga-

nitza enguany, del 17 al 22
d’aquest mes se celebra la Set-
mana Gràcia amb Marroc, un
programa amb el qual es vol
donar a conèixer com és la
vida al Marroc actual, quina és
la seva situació política, social i
econòmica i quines són les se-
ves manifestacions culturals.
Entre les activitats programa-
des hi ha la taula rodona pre-

vista per a dimecres 19 (a les
19 hores, a la seu del Districte),
en la qual participaran l’escrip-
tor marroquí Abdelkader
Chaui, la professora de la UAB
Laura Feliu i el periodista del
diari El País Ignacio Cembrero.
El dia 21 (a les 19.30 hores, al
centre cívic La Sedeta) es pro-
jectarà el documental Shorok,
on cinc dones marroquines ens
faran partícips de la seva lluita
per reclamar un futur més
equitatiu i digne. Posterior-

ment, se celebrarà un col·loqui
amb Yolanda Olmos, directora
del documental, i a continua-
ció, lectura de poemes a càrrec
del poeta àrab Sohoni i del poe-
ta amazic Khalid, amb acom-
panyament musical de llaüt.
Al llarg de la setmana hi haurà
exposicions als centres cívics
El Coll i la Sedeta, com també
a la Biblioteca Vila de Gràcia.
Es pot consultar tota la progra-
mació al web del Districte,
www.bcn.cat/gracia. 

Les botigues mostren la seva
oferta comercial al carrer

Les botigues de
Vallcarca i rodalies
van celebrar la
festa per segon cop 
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La nostra llar ha de ser cada cop més un re-
fugi físic i emocional on ens sentim bé i

on puguem tenir cura de cos, ment i ànima.
Aquesta és la filosofia de Be House, un establi-
ment que ha nascut amb la intenció d’ajudar a
fer que casa nostra esdevingui el nostre millor
entorn i una projecció de la nostra manera de
ser. A Be House, hi trobarem productes per
sentir, cuinar, olorar, ballar, descansar i cuidar-
se. És un espai càlid, urbà i cada racó de la bo-
tiga és un món de sensacions, amb propostes

d’articles per a la cura personal, petits electro-
domèstics, roba per sentir-se molt còmode, i
seccions com el racó del gurmet i el sex corner.
Ens hi espera una infinitat d’articles irresisti-
bles que inclouen des de llibres, música i pel·lí-
cules fins a objectes de decoració, roba de la
llar, tota mena d’estris que ens sorprendran i
tot allò que podem arribar a imaginar.

Be House
C. Bonavista, 7 / Tel. 93 218 89 49

E L  T A U L E L L

Mil idees per trobar-nos millor a casa

Cada racó de la botiga és un món de sensacions.

Joan Anton Font

A C T I V I T A T S   

Dolors Roset

Amb motiu del Dia contra
la violència de gènere,

s’han organitzat diversos ac-
tes a Barcelona. En concret, a
la plaça de la Virreina de Grà-
cia, a les vuit del vespre del 14
de novembre, s’inicia la cele-
bració del Dia anual de Gràcia
contra la violència envers les
dones. Es tracta d’un acte rei-
vindicatiu, en el qual es recor-
daran totes les víctimes de la
violència masclista. El Consell
de Dones del Districte de Grà-
cia i tots els grups de dones
que el componen convoquen
tots els graciencs i gracien-
ques a participar-hi.
Del 20 al 22 de novembre
tindrà lloc el IV Fòrum contra

les violències de gènere. Aques-
ta trobada està destinada a jo-
ves, adolescents, famílies i ciu-
tadania en general, ja que el
repte social d’acabar amb la
violència és cosa de tots. Se ce-

lebrarà a l’Espai Francesca
Bonnemaison, al carrer Sant
Pere més Baix, número 7, de
Barcelona. Els assistents troba-
ran un espai de participació, re-
flexió i aprenentatge, l’objectiu
del qual és generar una reflexió

crítica al voltant de diversos es-
pais que perpetuen les rela-
cions desiguals i la discrimina-
ció envers les dones, així com
veure què es pot fer i quines ei-
nes tenen les dones i els ho-
mes per lluitar contra la violèn-
cia de gènere. Aquest fòrum
està organitzat per  la Platafor-
ma Unitària Contra les Violèn-
cies de Gènere. La programació
completa es pot consultar a:
www.violenciadegenere.org.
Finalment, el 25 de novembre
se celebrarà l’acte central al
Saló de Cent de l’Ajuntament
de Barcelona, a la plaça de
Sant Jaume. Es lliurarà el pre-
mi 25 de novembre, i els prin-
cipals clubs esportius de la ciu-
tat formalitzaran l’adhesió a
l’Acord ciutadà per a una Bar-
celona lliure de violència. 

Més informació:
www.xtec.cat/25novembre/

El 14 de novembre se
celebrarà un acte
reivindicatiu a la
plaça de la Virreina

El 25 de novembre se celebra el Dia interna-

cional de la no-violència contra les dones, i

Gràcia se suma als actes que es fan a la ciutat

El premi 25 de novembre és una de les activitats del Dia internacional de la no-violència.

Gràcia, per la no-violència 
contra les dones

S E R V E I  P Ú B L I C

“Millor que nou”,
de segona mà

Felicia Esquinas

S’ha espatllat i serà més car reparar-lo que comprar-
ne un de nou? Ja no és útil? S’ha fet vell? Ens fa
nosa? Ja no està de moda? Però, i si abans de llençar
aquest objecte li donem una altra oportunitat? 
Potser la reparació no és tan cara, o el podem ven-
dre, o intercanviar. Reutilitzar vol dir un residu
menys al nostre planeta. La campanya “Millor que
nou, 100% vell” continua convidant-nos a buscar al-
ternatives al perniciós “usar i llençar” i ens recorda
que la millor manera de prevenir els residus és no
produir-los. La xarxa creada per la campanya aplega
ja 1.372 reparadors i 278 botigues de segona mà. 
“Millor que nou” ha estrenat un nou accés a la seva
adreça web, la qual ara és  www.millorquenou.cat.
Aquí s’ofereix informació sobre el mercat de segona
mà i els tallers de reparació, i se’n pot descarregar els
fulls sectorials de reparadors del municipi. 
La segona novetat és el nou blog www.millorque-
nou.blogspot.com, obert a la participació de tothom. 
El blog és un espai de difusió, on trobareu informa-
ció sobre les activitats que porta a terme la campa-
nya, notícies i vídeos, enllaços amb els establiments
col·laboradors, informació sobre mercats d’inter-
canvi i de segona mà de tot l’àrea metropolitana o
dades d’interès relacionades, com ara adreces de
Bancs del Temps, webs d’intercanvi o cursos de res-
tauració. També s’hi pot trobar els tallers de repara-
ció i botigues de segona mà que tenim prop de casa.

Més informació: 
Tel. 93 506 95 66 (de 8 a 15 hores)
www.millorquenou.cat
www.millorquenou.blogspot.com
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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

Web de l’Àrea Verda

Hi trobareu tota la informació sobre la
nova fase d’implantació de l’Àrea Verda,
que ha ampliat les zones d’estaciona-
ment regulat, amb preferència per als
veïns. També han augmentat el nombre
de places reservades a motos.
www.bcn.es/areaverda

Campionats d’Europa d’Atletisme
Barcelona 2010

Els campionats d’Europa se celebraran
entre el 26 de juliol i l’1 d’agost de 2010
a l’Estadi Olímpic Lluís Companys de
Montjuïc. En aquest web, hi podeu tro-
bar notícies, vídeos, informació sobre la
competició i sobre com fer-se voluntari
d’aquest esdeveniment esportiu. 
www.bcn2010.org

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

Pere S. Paredes

E l  C lub Esportiu Europa, el
Club Esportiu la Salle Gràcia,

el Club Natació Catalunya, la Unió
Esportiva Claret, el Centre Moral i
Instructiu de Gràcia, el Club d’Ar-
quers de Catalunya, el Club Espor-
tiu Claror, el Club Bàsquet Coll -
Europa i l ’Associació Esportiva
Gènesis van ser les entitats prota-
gonistes, el passat 3 d’octubre, de
la IX Edició de la Nit de l’Esport a
Gràcia, l’acte de reconeixement a
les persones i entitats que han des-
tacat la temporada anterior en el
món de l’esport.
La mateixa nit també van ser reco-
neguts, a títol personal, per la seva
tasca i dedicació, el president de la

secció d’hoquei patins de la Unió
Esportiva Claret, Adrià Arboix; el
president del Club Excursionista de
Gràcia, Francesc Sanahuja, i Josep
Comelles, del Club de Bàsquet Pe-
dagogium.
L’acte es va dividir en dues parts: la
primera, a la tarda, amb el lliura-
ment de premis als més menuts, i la
segona, a la nit, per a la resta de
guardonats. En el seu parlament, el
regidor del Districte de Gràcia, Gui-
llem Espriu, va descriure “la bona
salut de l’activitat esportiva del dis-
tricte i la gran promoció que s’està
portant a terme, tant en la promoció
de l’esport de petit format, com en
la consecució de més espai per a la
pràctica de les activitats esportives”.

El Centre Artesà Tradicionarius,
seu de la present edició de la Nit de
l’Esport a Gràcia, va ser, sobretot a
la tarda, una autèntica festa, ja que
va ser quan es va celebrar el lliura-
ment dels premis als més menuts,
bressol de l’esport a Gràcia.
Així, tots els components de l’e-
quip prebenjamí de la Unió Espor-

tiva Claret, finalistes de les finals
del campionat escolar de Barcelona
d’hoquei patins, no paraven de
mostrar la medalla que havien re-
but, a més d’explicar “com ha estat
de dura tota la temporada. Però re-
comanem l’hoquei perquè ens per-
met fer amics, visitar altres col·le-
gis i passar-nos-ho molt bé!”.

Esports com l’hoquei patins, el ciclisme, la gimnàsti-

ca artística, el futbol, la natació o el bàsquet, entre 

les disciplines premiades a la Nit de l’Esport

La Nit de l’Esport es va
celebrar a la renovada
seu del Tradicionàrius

En un acte paral·lel, celebrat a la tarda, la Nit de l’Esport també reconeix els esportites més joves.

La IX edició de la Nit de l’Esport a
Gràcia reconeix els èxits esportius
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D’on surt la idea de fer l’exposi-
ció?
Bé, en una conversa amb el Salvador
Barrau amb motiu de la Festa Major del
barri va sorgir la idea d’organitzar una
petita mostra fotogràfica de com era el
nostre barri fa anys i com és ara. Es
tractava de mostrar com havia canviat
urbanísticament les darreres dècades,
sobretot ara que estem pendents d’un
nou canvi.
I les fotografies?
Les fotografies antigues eren imatges
que havia pres al començament dels
anys setanta de diferents indrets del
barri. Una vegada seleccionades, vaig
intentar fer-ne unes altres de noves de
com són ara aquests indrets, procurant
fer-les des del mateix punt de vista.
Comparant l’antiga amb l’actual es po-
dia veure clarament com havien canviat
aquests llocs en els darrers trenta anys.
El canvi ha estat important?
Hi havia molts carrers de terra, vials in-
transitables, cases, etc., que han desa-

paregut. etc. L’evolució ha estat molt
important i, a més, en poc temps.
Abans, en deu anys pràcticament no hi
havia cap canvi, però ara són constants,
cada vegada anem més ràpids en tot.
Un exemple el tenim en les càmeres fo-
togràfiques, abans una càmera et servia
per a tota la vida, però ara, quan encara
no està amortitzada la que tens, ja n’hi
ha una altra de nova.
Quins records té del barri?
Molts, perquè hi visc des que tenia
quatre anys i al llarg de tots aquests
anys he participat en moltes coses.
Però un dels records que guardo amb
cert afecte és de quan anava a l’escola:
primer, de petit, a l’escola Farigola, i
quan vaig ser més gran, com que
aquest centre era de noies, me’n vaig
anar al Baldiri Reixach. Encara recordo
a l’hivern quan es feia fosc abans i amb
un grupet de nens del barri travessà-
vem tot el parc Güell per anar al
col·legi, recorregut que molts dies
fèiem acompanyats pel guarda del parc.
I al món de la fotografia, com hi
arriba?
Vaig començar a treballar als 12 anys
com a aprenent a una farmàcia del car-
rer Mare de Déu del Coll, allà on tenia el

final el tramvia número 25. La gent dei-
xava les receptes del metge i quan  ple-
gava al vespre s’emportava els medica-
ments que jo havia anat a buscar als
laboratoris. Un temps després, quan de-
via tenir uns catorze o quinze anys, vaig
entrar a l’òptica Sampere. Al matí treba-
llava en l’òptica arreglant muntures, ta-
llant vidres, fent encàrrecs, etc., i a la

tarda treballava en el laboratori que hi
havia el soterrani, on revelava fotos i
més tard pel·lícules, fins que em vaig fer
mecànic d’aparells fotogràfics. 
Mecànic?
Sí, vaig acabar treballant a la botiga Ci-
nema Amateur, en la qual molts festius
fèiem projeccions a domicili en cases
benestants amb motiu de festes infan-
tils. Llavors, amb disset anys, quan ple-
gava de treballar, anava a casa d’un

mecànic per aprendre a reparar aparells
fotogràfics. Quan em vaig casar vaig
anar a treballar com a mecànic a la casa
Arpi i allí em va arribar la jubilació.  
I el seu treball al barri?
Al llarg dels anys he participat en mol-
tes coses. Vaig ser fundador de l’Asso-
ciació de Veïns Coll-Vallcarca i he col·la-
borat amb l’Ajuntament en diferents
coses, com quan amb l’associació de pa-
res vam demanar que s’obrissin els pa-
tis de les escoles els dissabtes i diumen-
ges per fer esports o l’experiència de
l’hort de l’avi.
L’hort de l’avi?
Quan va morir el guarda municipal del
parc Güell, l’hort que hi havia al costat
del seu habitatge quedà abandonat i lla-
vors va sorgir la idea de recuperar-lo i
crear l’hort del jubilat. Amb l’ajut de l’A-
juntament vam iniciar aquesta expe-
riència, que va ser pionera a la ciutat.
I ara?
Al centre cívic ensenyo horticultura de
terrassa o com conrear a casa teva; per-
tanyo a l’agrupació d’artistes del centre
cívic i dins de l’associació de veïns es-
tem creant una secció de fotografia.
També formo part de l’associació de
rapsodes.

E N T R E V I S T A H è c t o r  L ó p e z ,  fo t ò g ra f  i  a c t i v i s t a  v e ï n a l  i  c u l t u ra l

Hèctor López amb un plafó de l’exposició.

Hèctor López immortalitza molts actes que se

celebren al Coll-Vallcarca amb fotos en relleu.

Darrerament, gràcies al seu arxiu, va poder orga-

nitzar l’exposició “Fotos històriques d’urbanisme

sobre el barri anys 70” al centre cívic del Coll

“Comparant l’antiga amb
l’actual es podia veure
clarament com havien
canviat aquests llocs”

“Estem creant una 
secció de fotografia dins
de l’associació de veïns”

Josep Maria
Contel


