
El centre cívic El Coll està ini-
ciant un procés per recuperar la
història de l’antiga editorial Bru-
guera, la qual va donar feina a
molta gent del barri fins al seu
tancament als anys vuitanta. Un
primer pas és l’obertura, aquest
mes d’octubre, d’un cicle dedicat
a l’humor. Del 8 al 31 d’aquest
mes, s’hi fa una exposició d’hu-
mor gràfic, que va acompanyada
de xerrades i un programa espe-
cial de Ràdio Gràcia, entre altres
activitats. Segons que expliquen
els responsables del centre cívic
–el qual ocupa un dels edificis de
l’antiga editorial– a hores d’ara
s’estan fent contactes amb insti-
tucions i veïns per tal que s’afe-
geixin al projecte.  

El centre cívic El Coll 
reivindica l’antiga Bruguera

La tercera biblioteca de Gràcia 
es construirà a Penitents

EDIFICI

Aprofitarà al màxim la
llum natural i tindrà
dos accessos 

FONS

La biblioteca tindrà
un fons bibliogràfic
de 25.000 documents 

UBICACIÓ

Estarà situada 
al passeig de la 
Vall d’Hebron, 81
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M. Lluïsa Oliveres
Presidenta de la Fundació
Alfons Comín

“Política és qualsevol
acció que serveixi per
transformar el món”
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Obres de millora a
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aquesta tardor
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Entre les activitats previstes hi ha una exposició d’humor gràfic.
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Dijous 16 d’octubre
Ralet, ralet, jocs de falda
A les 11 h. Bibl. Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20)
Cicle Nascuts per llegir per als més petits.

Dissabte 18 d’octure
Pallassos i animació
A les 18 h. Centre cívic El Coll (Aldea, 15)
Alegria i bon humor a càrrec de la Cia. Pep i Xispa.

Diumenge 19 d’octubre
¿Quién teme al libro feroz?
A les 11 h. Bibl. Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20)
Cicle Sac de Rondalles.

Dimarts 21 d’octubre
24 hores en una bassa africana
A les 18 h. Bibl. Vila de Gràcia (Torrent de l’Olla, 104)
Parla d'un lloc sorprenent, amb molta activitat, on els
animals van a beure diversos cops al dia. De 7 a 9 anys.

Divendres 17 d’octubre
Dual/Melas (dansa)
A les 20 h. Centre cívic La Sedeta (Sicília, 321)
Dos espectacles. El primer, a càrrec del coreògraf Feli-
pe Vera, i el segon, del Col·lectiu Arroz con Leche. 
Organitza: Centre cívic La Sedeta

Dimecres 22 d’octubre
Taller de dansa del ventre
A les 21.30 h. Bibl. Vila de Gràcia (torrent de l’Olla, 104)
Introducció a les tècniques d’aquesta dansa oriental.

Dimecres 22 i 29 d’octubre
Com viure amb Gràcia
A les 20 h. Centre cívic El Coll (Aldea, 15)
Durant dues sessions, el psicòleg Sergi Ballespí aju-
darà cada persona a desprendre’s de les seves rigideses
mentals temporalment.

Tots els dilluns
Gràcia swing jam
A les 20 h. Orfeó Gracienc (Astúries, 83)
Sessions de lindy hop, balboa, xarleston...

Tots els diumenges
Ruta “La plaça del Diamant”
A les 16 h. Sortida: Casa Fuster (Gran de Gràcia, 2)
Informació: tel. 933 428 333/www.itineraplus.com.

Dijous 16 d’octubre
Lusophonia
A les 22 h. CAT (travessia de Sant Antoni, 6-8)
I a partir de les 23 h, Pocketbook of Lightning (Nuno
Rebelo + Marco Franco).

Divendres 17 d’octubre
Philippe Bot
A les 21.30 h. Centre cívic El Coll (Aldea, 15)
Gaudirem de les cançons dels millors autors de la chan-
son française.

Divendres 24 d’octubre
Nou Romancer
A les 22 h. CAT (travessia de Sant Antoni, 6-8)
Quintet mallorquí que ha dedicat el seu quart disc al
món de les balades narratives, els romanços.

Dissabte 25 d’octubre
Dick Them Trio
A les 13 h. Centre cívic La Sedeta (Sicília, 321)
Repertori de jazz, fusió i aires llatins amb temes propis.

Dijous 30 d’octubre
Ball de Castanyada amb l’orquestra Àlex 
De 17 a 20 h. Centre cívic La Sedeta (Sicília, 321)
Ball per a la gent gran amb castanyes i panellets, i cas-
tanyes per a tothom a la plaça La Sedeta. Organitza:
Associació de Pensionistes i Jubilats La Sedeta i PDI.

Fins al 18 d'octubre
Jigen, rewbe, ku sekak, mousso, mouso-
lou, sonkouto, yakare... dones
CIRD (Camèlies, 36)
Cap a una imatge de l'Àfrica Subsahariana lliure de tò-
pics. Autoria: Jigeen en Acció-JEA.

Del 20 al 25 d’octubre 
Omple la teva vida de sentit: 
fes-te voluntari/ària
Centre cívic La Sedeta (Sicília, 321)
Imatges i textos sobre accions de voluntariat realitza-
des per la Federació Catalana de Voluntariat Social.  

Del 8 al 31 d’octubre 
Especula en acción
Centre cívic El Coll (Aldea, 15)
Un grup d’humoristes gràfics d’arreu Espanya mostra
la seva visió sobre l’urbanisme i l’especulació.
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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



Núria Mahamud

El Pla de Biblioteques de
Barcelona 1998-2010

preveia que el districte de

Gràcia tindria una biblioteca
central i dues biblioteques de
barri, una a la zona sud i l’al-
tra a la part nord del districte,

per donar cobertura a tots els
veïns de Gràcia. La primera,
la Biblioteca Jaume Fuster, si-
tuada a la plaça Lesseps, es va

inaugurar el novembre de
2005 i compta amb una su-
perfície de més de 5.600 me-
tres quadrats. La Biblioteca
Vila de Gràcia, a la cantonada
de la travessera de Gràcia
amb el torrent de l’Olla, va
obrir el 2002. Ara per ara, no-
més els veïns dels barris del
nord no disposen d’una sala
de lectura pública a prop de
casa, un fet que té els dies
comptats, perquè les obres de
la futura Biblioteca de Peni-
tents començaran molt aviat.
L’equipament estarà situat al
passeig de la Vall d’Hebron, a
l’alçada del número 81, en
una zona fronterera amb els
districtes d’Horta-Guinardó i
Sarrià-Sant Gervasi. Tindrà
una superfície útil d’aproxi-
madament 1.225 m2, distri-
buïts en quatres plantes, en-
tre les quals hi haurà un
semisoterrani on s’ubicarà el
magatzem i un espai poliva-
lent. A la planta baixa, s’hi si-
tuarà l’accés principal a l’equi-

pament, amb un vestíbul d’a-
collida, l’àrea de revistes i
una zona infantil. La primera
planta acollirà la zona d’in-
formació i accés als llibres i
documents, com l’àrea per al
fons general i d’informació i
referència, i espais diferen-
ciats de música i imatge i
multimèdia. Finalment, la

planta superior estarà ocupa-
da per la direcció, les oficines
i un espai multimèdia.
Al seu interior disposarà d’u-
na col·lecció aproximada
d’uns 25.000 documents
adreçats a adults i infants, a
més d’ordinadors amb accés a
Internet, per a cursos de for-
mació i ús individual dels
usuaris i per accedir al catàleg
i les bases de dades.
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La futura biblioteca estarà situada al passeig de la Vall d’Hebron, a l’alçada del número 81.

La futura Biblioteca de Penitents

completarà el Pla de Biblioteques

del Districte i donarà cobertura

als barris del nord de Gràcia,

Horta-Guinardó i Sarrià-Sant

Gervasi

La futura Biblioteca de Penitents
acollirà uns 25.000 documents

L’edifici aprofitarà
al màxim la llum
natural i tindrà la
façana de fusta

U N  E S PA I  A M B  M O LTA  L LU M  N AT U R A LA
Des del punt de vista arquitectònic, serà un espai singular i adaptat a la desigual orografia

del terreny. De manera que, a banda de l’entrada principal, hi haurà una altra a la primera

planta per la qual s’accedirà a una sala polivalent. La llum natural serà un dels elements

més importants de la biblioteca, perquè ha estat projectada per aprofitar al màxim els

raigs de sol gràcies a les grans obertures de la façana oest i dels patis de llums triangulars.

A més, per filtrar el soroll del trànsit procedent de la ronda de Dalt, l’edifici estarà recobert

de plaques de fusta.

C IU TA DA N S OPINE N

Leonor Monfort
Jubilada

Sé que irá por esta
zona de por aquí y me
parece muy bien. Es
magnífico, aunque
pienso que tiene que
estar muy bien insono-
rizada porque aquí hay
mucho ruido; si no, será
dificil que se estudie.

M. Verónica
Paredes
Encarregada de torn

No lo sabía, pero irá
muy bien, porque es un
barrio que realmente lo
necesita. Está muy
apartado, y con la
escuela nueva que van
a poner tambien habrá
un público más joven.

M. Àngels Pijoan
Voluntària de 
biblioteca 

Doncs no ho sabia,
però penso que és molt
bona idea. Jo sóc molt
bona clienta de les
biblioteques i així la
tindré més a prop.
Penso que com més n’hi
hagi, millor.

Jordi Morales
Operari de fàbrica

No lo sabía, pero me
parece bien, porque aquí
hay cinco o seis colegios
y los niños lo tendrán
muy bien para  ir. Es un
barrio con mucha zona
verde pero respecto a
equipamientos está un
poco olvidado.

Juan Carlos
Riveros
Comercial

No lo sabía, pero me
parece que es un servi-
cio que la gente acepta-
rá muy bien, porque la
otra biblioteca está en
Lesseps.

Alba de la Rosa
Estudiant

No ho sabia, però em
sembla bé, perquè per
aquí a prop no n’hi ha
cap. Has de baixar a
Lesseps si vols anar-hi,
i és molt més còmode
tenir-la a prop.

S a p  q u e  a q u í  e s  c o n s t r u i r à  l a  f u t u r a  B i b l i o t e c a  d e  P e n i t e n t s ?
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Redacció

C inc carrers de la zona lí-
mítrof entre la part alta

de la Vila de Gràcia i el barri
de la Salut han millorat o
milloraran l’espai destinat
als vianants. Les obres que
s’hi han fet s’han dedicat a
augmentar l’amplada de les
voreres i a fer millores en el
clavegueram i en l’espai urbà
en general.
L’actuació més important
tindrà lloc al carrer Encarna-
ció, en el tram que hi ha des
del Torrent d’en Vidalet i el
carrer Joan Blanques, el
qual té actualment una
calçada de sis metres d’am-
plada amb aparcament a
tots dos costats, cosa que fa
que les voreres siguin estre-

tes. A més, hi passa el bus
de barri. Per tal de facilitar la
circulació del transport pú-
blic i millorar l’espai destinat
als vianants, la vorera del

cantó muntaya creixerà fins
als 2,70 metres, mentre que
el carril de circulació arri-
barà fins a 3,20 metres i es
deixarà un carril d’aparca-
ment a la vorera del cantó
mar. També s’aprofitarà l’o-

casió per posar escocells a la
vorera del costat muntanya
per poder-hi plantar arbres a
la primavera.
Un altre dels carrers d’a-
quest sector on hi ha o hi
haurà obres de millora és
Manrique de Lara, on s’ei-
xamplaran les dues voreres
fins a una amplada d’1,50
metres i es renovarà tot el
paviment del carrer.
Per altra banda, entre el se-
tembre i novembre es duen
a terme obres de millora al
clavegueram de tres carrers:
Cardener, entre torrent de
les Flors i Escorial, Sors i Ar-
gentona. En total es reno-
ven totalment vora de 500
metres  de clavegueram.
Les obres de manteniment i
millora dels carrers i de l’es-
pai públic en general són
una de les prioritats que
s’ha marcat el Districte de
Gràcia en aquest mandat
municipal.

Obres de millora a diversos
carrers aquesta tardor 

Aspecte actual del tram del carrer Encarnació que es renovarà.

El manteniment i
la millora de
carrers i d’espai
públic són una
prioritat del
Districte

Les millores a la via pública que està
duent a terme el Districte arriben
aquesta tardor a cinc nous carrers de la
Salut i la part alta de la Vila

Les cases desaparegudes
de la plaça Lesseps

J. M. ContelÀLB UM HI S TÒR IC

Imatge de les cases desaparegudes de la plaça Lesseps.
(Foto: Pere Ferré)

Al peu de l’església dels Josepets, a tocar de la masia de ca
l’Alegre i de la riera de Vallcarca, entre terres de conreu i
vinya, en els límits territorials de Gràcia i Sarrià i de la via
de comunicacions que unia Barcelona amb Sant Cugat, es
va començar a urbanitzar la plaça Lesseps, una de les més
grans de la ciutat, plaça que en el transcurs del temps ha
canviat periòdicament tant d’extensió com d’estructura.
Inicialment, era una plaça rectangular i amb orientació
mar-muntanya. La travessava el camí de Sant Cugat, que
s’encreuava amb la riera de Vallcarca allà on acabava el
carrer Gran. Un gran revulsiu per a l’indret, a banda de
l’església, fou la construcció, el 1872, de la cotxera del
tramvia de cavalls, la qual tenia també l’origen i final a la
plaça. La seva instal·lació va propiciar la construcció d’un
pont sobre la riera per unir el carrer Gran i la plaça.
Uns anys més tard, una altra obra important va ser la
construcció de les cotxeres del metro i la ubicació del final
de la línia també a la plaça. Els tocs finals van arribar en
la dècada dels anys seixanta del segle passat, amb la desa-
parició de la vella plaça de la Creu i la urbanització de la
nova en dues fases diferenciades que van integrar aques-
ta plaça en la denominada plaça Lesseps, i la reurbanitza-
ció final de la plaça amb el pas del I Cinturó de ronda
(ronda del Mig) per la plaça els anys setanta. En aquesta
obra, la unió de Mitre amb la plaça va requerir l’enderro-
cament de tota una illa de cases en forma de triangle for-
mat pels carrers de Septimània, Bisbe Morgades i la
plaça, de la qual avui hem recuperat aquesta imatge.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 368 45 66



Gerard Maristany 

“Des de l’antiga Bru-
guera, amb molt d’hu-

mor”. Aquest és el títol d’un ci-
cle d’activitats que tenen lloc
al centre cívic El Coll durant
el mes d’octubre. El títol no
és casual: amb ell, es vol co-
mençar a reivindicar la histò-
ria de l’editorial Bruguera, la
qual va tenir part de les se-
ves dependències a l’edifici
del centre. 
Fins al 31 d’octubre, s’hi pot
veure l’exposició “Especula
en acción”, una mostra orga-
nitzada per un col·lectiu ma-
lagueny (la Plataforma Ante-
quera Habitable) i que recull
la feina d’un gran nombre
d’humoristes gràfics actuals
al voltant del món immobi-
liari. En el moment de tancar
aquesta edició, estava previst
inaugurar la mostra , el  8
d’octubre, amb una taula ro-
dona titulada “L’humor grà-
fic ,  una necessitat social
d’ahir i d’avui”. 
Ràdio Gràcia, que té la seu al
centre cívic, també participa
en el cicle amb programa es-
pecial  fet per un grup de
veïns del Coll (divendres 10,
107.7 FM). També és previst
un espectacle de pallassos
(dissabte 18, a les 18.00 ho-
res). Una proposta peculiar

són les dues xerrades dedica-
des a “millorar el sentit de
l’humor i prendre’s la vida
d’una altra manera”, que im-
partirà el psicòleg Sergi Ba-
llespí (els dimecres 22 i 29, a
les 20.00 hores). 
Aquest cicle humorístic és
una de les primeres passes
que el centre cívic vol fer per
recuperar l’esperit de l’antiga
editorial Bruguera, empresa

que ja va ser objecte d’una
gran exposició al CCCB l’any
2005. Segons explica el di-
rector del centre,  Xavi
Franch, “es farà un procés
participatiu per tal de recu-
perar la història de l’editorial
i de l’edifici”, atès que molts
veïns de la zona van treballar

en l’editorial fins al seu tan-
cament als anys vuitanta.
Entre les idees de futur hi
hauria la possibil itat de
muntar una exposició per-
manent  a l’edifici (carrer Al-
dea, 15). 
L’editorial Bruguera –funda-
da l’any 1910 amb el nom
d’El Gato Negro– va revolu-
cionar el món del còmic es-
panyol amb revistes com Pul-
garcito o DDT i grans astres
de l’humor, com ara Morta-
delo y Filemón, Zipi y Zape o
El Botones Sacarino. També
editaven les aventures d’El
Capitán Trueno, així com
clàssics de la novel·la popu-
lar. A més de l’edifici del cen-
tre cívic, la Bruguera tenia al-
tres dependències ben a
prop, als carrers Duran i Bor-
rell i Móra la Nova. 

Més informació:
Centre cívic El Coll
Aldea, 15-17
Tel. 93 256 28 77

Activitats per a nens i joves a les escoles 
La nova Guia d’activitats i recursos per a infants i
adolescents del programa “Temps de barri, temps
educatiu compartit”, impulsat per l’Ajuntament i la
Fundació J. Bofill, descriu l’oferta d’aquest programa
al districte, des dels patis d’escola oberts fora d’hora-
ris escolars fins a les activitats per a nens i famílies
que es fan als centres. Es pot consultar a
www.bcn.cat/tempsdebarri o www.bcn.cat/gracia.

Nova residència per a Refugi d’Obreres
El passat 27 de setembre es va col·locar la primera
pedra de la nova residència de la Fundació Refugi
d’Obreres i d’un nou aparcament a l’illa compresa en-
tre les avingudes República Argentina i Vallcarca  i
els carrers Ballester i Velázquez.  La fundació gestio-
na una residència assistida per a dones grans, local
que ampliarà la seva capacitat de 66 a 93 places.
També es crearà un centre de dia de 32 places. 

Esport per a dones a La Sedeta 
Dilluns i dimecres, el centre cívic La Sedeta (c. Sicília,
321) obre l’espai de relació i oci “Dona i esport”.  És
un espai adreçat a les dones on es porten a terme ac-
tivitats per mantenir-se en forma: sessions d’aerò-
bic, de tonificació, de relaxació, activitats a l’aire lliu-
re o control postural, entre d’altres. La inscripció és
totalment gratuïta i es pot fer al PIAD Gràcia (T. 93
291 43 30).

Primer acte públic als jardins de Maria
Baldó
Els jardins de Maria Baldó van acollir el pregó de la
Festa Major dels barris del nord (Vallcarca, la Salut i
el Coll), el passat 5 de setembre. El pregoner va ser
Alfons Casas, veí del barri, premi Vila de Gràcia i
col·laborador de Ràdio Gràcia. Aquest ha estat el pri-
mer acte públic que se celebra en aquests jardins,
oberts al públic encara no fa un any i que, per la seva
situació, són un espai on conflueixen els tres barris.
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N O T Í C I E Sf

L’equipament

comença a fer

passes per construir

la història de

l’antiga editorial

Bruguera

Una imatge de l’exposició “Especula en acción”.

Les escales mecàniques han estat substituïdes per altres de noves.

L’estació de metro de Fontana ha millorat la seva accessibilitat
Marcos Freijo

L’estació de metro de
Fontana ha estat remo-

delada aquest estiu per millo-
rar-ne l’accessibilitat. Així, les
quatre escales mecàniques
que comuniquen el vestíbul
principal de la superfície amb
el vestíbul inferior han estat
substituïdes per unes altres
de noves. Aquestes obres es
van realitzar durant dos caps
de setmana del mes de juliol
en el moment més baix de

mobilitat urbana per minimit-
zar el perjudici als usuaris.
Cada escala mecànica és for-
mada per tres trams de sis
metres de longitud. A causa de
les obres, per al muntatge,
transport i desmuntatge es va
haver d’ocupar una part del
carrer Astúries i de la vorera i
el carril bus de Gran de Gràcia. 
D’altra banda, s’ha renovat la
superestructura ferroviària en
un tram de 190 metres de lon-
gitud que s’havia deteriorat

per l’acció de les aigües sub-
terrànies. Les obres van con-
sistir en la substitució de la
llosa de formigó que subjecta-
va les vies per una de nova.
Per aquesta raó, el tram de
metro de la línia 3 entre Vall
d’Hebron i Diagonal va estar
fora de servei dos caps de set-
mana. Una línia especial d’au-
tobusos es va habilitar per a
substituir el suburbà.
Les obres van tenir un cost
total de 600.000 euros.

L’esperit de Mortadelo
torna al centre cívic El Coll

Fins al 31 d’octubre,
el centre acull 
un cicle dedicat a 
l’humor
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D ismon és un nou estil de pastisseria.
Amb una elaboració basada en ingre-

dients de primera qualitat i 100% naturals,
sense cap mena de conservants químics, ha
creat un estil propi, poc convencional i que es
renova constantment. D’aquí sorgeixen mera-
velles tant per al paladar com per als ulls, com
les mousses amb coulis de fruita gelificada, les
més de cinquanta varietats de bombons o els
diversos pastissos, entre els quals podem des-
tacar el Ventall, amb xocolata de bombó i fari-

na d’ametlla, apte per a celíacs. Dismon va
obrir el 2002 al carrer Ramon y Cajal, on en-
cara hi ha l’obrador, i fa dos anys van traslla-
dar la pastisseria a la travessera de Gràcia. Al
capdavant hi ha Josep Nieto. Tenen un altre
establiment a Roger de Flor, 261, que porta el
seu cunyat, Miquel Santiveri.

Dismon
Trav. de Gràcia, 218 / Tel. 93 213 04 00
www.dismonpastissos.com

E L  T A U L E L L

Dismon, pastissos i xocolata

Els productes de Dismon porten ingredients 100% naturals.

Joan Anton Font

E N T I T A T S  

David Sabaté

N ascut fa dotze anys, el
projecte Gràcia Territori

Sonor (GTS) continua defen-
sant la difusió de les músi-
ques de risc i la seva inclusió
en la societat civil. L’entitat és
coneguda, sobretot, per l’or-
ganització del Festival LEM,
el qual enguany aglutina, fins
al 25 d’octubre, una trentena
d’artistes. No obstant això, la
seva activitat s’estén durant
tot l’any. Això sí, amb l’expe-
rimentació artística com a
comú denominador. “L’expe-
rimentació és sinònim de lli-
bertat creativa i contribueix a
la dinamització del territori”,

explica Sebastià Jovani, de
GTS. “Participant de forma
transversal en aquest tipus
d’activitats, els ciutadans se
senten més lliures i això per-
met una cohesió més estreta:

va en contra de la segregació
de públics i elimina concep-
tes com alta i baixa cultura”.
La seva agenda habitual pas-

sa per intervencions d’un sol
dia (com la recent conferèn-
cia a la galeria Experimentem
amb l’art sobre el paper de les
associacions no lucratives en
el terreny de la gestió cultu-
ral), cicles o bé activitats per-
manents (assessorament ar-
tístic i legal a joves músics, el
programa de ràdio Música i
Geografia, dilluns a les 18 h al
dial 96.6 de la FM). GTS in-
tercanvia també creacions
culturals locals amb altres en-
titats europees; forma part
de la xarxa Nodes de Gràcia,
la qual aplega els centres de
creació contemporània més
emblemàtics del barri com la
sala Beckett, la Caldera o la
Sala d’Estar; i ha col·laborat
amb el Districte en l’elabora-
ció de la Guia de recursos musi-
cals, inventari virtual de tot
allò que té a veure amb la
música a Gràcia –associa-
cions, bucs d’assaig, botigues,
etc.–, com també en la con-
fecció del Pla estratègic de la
música del Districte, que pre-
tén normalitzar la vida musi-
cal al barri. Entre les seves
properes activitats, hi desta-
quen la participació al festival
de Còrdova Sensexperiment,
i la confecció, juntament amb
la Universitat Pompeu Fabra,
d’un arxiu sonor del barri de
Gràcia. 

Més informació:
Gràcia Territori Sonor
www.gracia-territori.com
Telèfon: 93 237 37 37

El seu objectiu és
cohesionar el 
territori unint difusió
artística i participació
ciudadana  

Seu de l’entitat Gràcia Territori Sonor, al barri de Gràcia. 

Gràcia Territori Sonor aposta per
l’experimentació i la cohesió social

S E R V E I  P Ú B L I C

Redacció

L’Ajuntament ha engegat una campanya adreçada als
propietaris de pisos buits que els ofereix l’opció de llo-
gar-los amb garanties, a través de la Borsa d’Habitatge
Social de Barcelona i de la Borsa Jove d’Habitatge. 
L’objectiu de la campanya és ampliar l’oferta de pisos
de lloguer a preu assequible inclosos en aquestes bor-
ses. I també donar a conèixer als propietaris els avan-
tatges que té llogar els seus habitatges a través de les
borses. Els propietaris poden gaudir d’avantatges com
una subvenció de fins a 6.000 euros a fons perdut per
a obres de rehabilitació i posada al dia de l’habitatge. I
d’una subvenció equivalent al 50% de l’IBI (Impost so-
bre els béns immobles). També d’una assegurança de
caució per a la cobertura d’impagament dels lloguers,
una assegurança multirisc de la llar, assessorament
tècnic i jurídic gratuït i servei gratuït de gestió en l’a-
rrendament. Per poder llogar un habitatge a través de
les borses cal que la casa estigui situada a la ciutat de
Barcelona, que tingui un màxim de 120 m2 de superfí-
cie i cèdula d’habitabilitat, o que estigui en condicions
d’obtenir-la, i que es destini a lloguer un mínim de
cinc anys. La Borsa d’Habitatge de Lloguer Social de
Barcelona i la Borsa Jove d’Habitatge són serveis de
mediació entre les persones propietàries de pisos
buits i els possibles llogaters.

Servei d’Habitatge Jove: Plaça de Rius i Taulet, 3.
Oficines de l’Habitatge: Tel. 010 
(0,39 euros + IVA d’establiment de trucada més 
0,05 cèntims + IVA per minut tarifat per segons)
Telèfon d’informació: 93 318 22 53
www.bcn.cat/habitatge
www.gencat.cat/habitatge

Campanya per fomentar
el lloguer de pisos buits 

L’entitat responsable del Festival LEM, neces-

sària plataforma de creadors locals, organitza

desenes d’activitats durant tot l’any
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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

Opina al Blog Barcelona

Blog Barcelona és un espai perquè parlis de
la teva Barcelona. Sobre com la vius, com
la sents i què n'opines. Alhora és un espai
compartit on podràs llegir l'opinió de Jordi
Hereu i acostar-te la seva acció de govern
en aquells temes on participa la gent.
www.blogbarcelona.cat

Coneix el Castell de Montjuïc

El Castell de Montjuïc és una antiga
fortalesa militar amb una llarga història
vinculada a la ciutat. El web del castell
permet descobrir el passat, present i
futur d'aquesta fortalesa situada a més
de 170 metres d'altura sobre el nivell
del mar, al cim de la muntanya de
Montjuïc. 
www.bcn.cat/castelldemontjuic

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

Pere S. Paredes

E l passat 14 de setembre es va
celebrar pels carrers de Gràcia

la IV edició de la cursa popular ano-
menada Escalada a la Glòria, un ve-
ritable trencacames per als seus
participants.

Des de l’any 2005, la Comissió de
Festes de La Salut ha vist molt clar
que havien de fer una activitat espor-
tiva que marqués tots els actes fes-
tius i, pel que sembla, els partici-
pants també. D’aquesta manera van
començar a organitzar la cursa popu-
lar anomenada Escalada a la Glòria.
Aquesta cursa, d’uns 2.500 metres,
uneix els barris del Coll, Vallcarca i
la Salut amb un recorregut amb
sortida de la plaça Mons, per conti-
nuar pel passeig Mare de Déu del
Coll, Rubens, Móra d’Ebre, Sola-
nell, torrent del Remei, Farigola,
avinguda de Vallcarca, baixada de la
Glòria, per finalitzar a l’avinguda
Coll del Portell.
Per a l’Aurora Campillo, de l’organit-
zació i promotora d’aquesta dura
cursa popular, “volem ser un clar
referent esportiu a les nostres fes-
tes i per això hem canviat el sentit i
fem de pujada la baixada de la Glò-
ria, que és molt espectacular i molt
dura. Però fixa’t que cada any conti-
nuem tenint veritables amants de
les curses populars per ciutat”.
No obstant aquesta duresa, hi ha
algunes dones que prenen part de
la pujada a la Glòria, com la M. Car-
men Ramos, que es trasllada des de

Sant Andreu “per participar-hi, i
aquest ja és el segon any, en aques-
ta popular activitat esportiva”.
“L’atractiu d’aquesta cursa”, explica
M. Carmen, “està en el fet que és di-
ferent. És diferent el punt de sorti-
da i el d’arribada; és diferent perquè
és d’un altre barri i, sobretot, és di-
ferent haver de córrer i pujar esca-
les. Per a mi, la duresa és emoció!”.

De la mateixa manera pensen dos
participants més, el Josep M. i el
Marc Joan, pare i fill respectiva-
ment, que vénen expressament des
de Badalona per prendre part en
aquesta popular pujada a la Glòria.
Josep M. es va assabentar per la seva
feina, a Gràcia, d’aquesta cursa i ja és
el tercer any que hi participa. Sap
que hi ha un tram molt dur, però
això no impedeix que vagi acompan-
yat del seu fill: “aquí venim a desin-
toxicar-nos una mica de la feina, de
l’estrès i a passar-ho molt bé”.
Joan Muñoz, amb un temps de
8 min 56 s, va ser el primer de tre-
pitjar la línia d’arribada, mentre
que la primera dona, M. Carmen
Ramos, va completar el recorregut
en 11 min 28 s.

Aquesta és una cursa popular on tots els participants

tenen molt clar, des del començament, que hi ha un

tram molt dur de pujada que han de superar

L’atractiu d’aquesta
prova popular a Gràcia
està, justament, en la
seva duresa

La cursa popular forma part de la Festa Major dels barris del Nord.

La Cursa Popular Escalada 
a la Glòria celebra la IV edició
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Qui era Alfonso Comín?
Una persona que ho va donar tot per
allò en què ell creia. I ell creia en la
transformació del món, creia que el
món podia ser just i va lluitar per
això. L’Alfonso va ser un intel·lectual i
polític compromès amb l’època que li
va tocar viure. I el motor que l’impul-
sava era la seva fe. 
Era cristià i marxista.
Era d’esquerres, va militar al PSUC i
en va ser diputat. Va lluitar perquè el
Partit Comunista i el PSUC, que eren
partits ateus, fossin laics. I també
perquè a l’Església els creients no
fossin discriminats per la seva opció
política. Era un home que lluitava
contra els dogmatismes reduccionis-
tes. D’aquí li ve la seva gran llibertat
d’acció.
Com entenia la fe?
Això no es pot dir en dues paraules.
Ell creia en el Déu de Jesucrist: el Déu
del compromís, de l’entrega i de l’a-
mor. I de la justícia. 

Què porta una persona provi-
nent d’una família amb bona po-
sició social i amb la perspectiva
d’una vida còmoda a abraçar la
lluita per la justícia i la igualtat? 
Una cosa tan senzilla com contemplar
la realitat que l’envoltava. El que con-
verteix les persones és el clam de do-
lor del món. 
Llavors vivim en una societat de
cecs.
Ara i sempre. Però jo sempre dic que
si una persona de bona voluntat (tant
si és cristiana com si no n’és, és
creient o no n’és) mira al seu voltant i
no vol edulcorar el que veu, no li que-
da més remei que ser d’esquerres,
prendre part pel més feble. Com ho
fas, si no, per viure en aquest món
carregat d’injustícies?  
Cada cop hi ha més pobresa.
La idea que si tothom treballa bé pot
viure bé és mentida. Si tothom tingués
cotxe, aigua calenta i aparells electro-
domèstics, la terra ja hauria explotat.
Això és només per a uns quants. La cri-
si actual és perquè el sistema ja no fun-
ciona. El mercat no s’autoregula. 
L’Alfonso Comín confiava en la
política?

Per a ell la militància política era un
instrument de transformació, no un
dogma. Quan parlem de política pen-
sem en la política partidista, però po-
lítica és qualsevol acció que serveixi
per transformar el món. Si assimilem
política únicament a un partit o als
partits, estem perduts. El que jo he
fet a casa meva amb els meus fills és
política. L’important és informar la
gent, crear opinió i pensar que les
persones de bona voluntat, ben infor-
mades, són un element de transfor-
mació de la societat en què vivim.

Aquest és l’objectiu de la Funda-
ció Alfons Comín?
Som una fundació independent de
tot poder polític i religiós, amb la ma-
teixa línia de denúncia, d’esquerres,
que feia l’Alfonso. La nostra feina és

informar i sensibilitzar la gent. Por-
tem les millors veus perquè expliquin
què els passa als que no tenen veu.
Quines activitats organitzen?
Fem seminaris, cursos i cicles de con-
ferències sobre temes polítics, econò-
mics, conflictes internacionals, l’eco-
logia, la immigració. Hem parlat de
Palestina, d’Amèrica Llatina, de les re-
lacions entre Nord i Sud... Els primers
anys vam editar l’obra completa de
l’Alfonso, també hem fet projectes de
cooperació al desenvolupament rela-
cionats amb els premis atorgats. 
Qui és el Premi Internacional
Alfons Comín 2008? 
L’ONG índia Global March, que lluita
contra el treball esclau infantil. El
lliurarem el 18 de novembre al Saló
de Cent, que és on ho fem habitual-
ment. Els premis Alfons Comín de-
nuncien situacions greus i al mateix
temps són un reconeixement públic.
Els atorguem a persones que treba-
llen en situacions límit i que sovint
no tenen aquest reconeixement. Ara
publiquem un llibre on es recullen els
25 premis d’aquest període. 
Creu en la gent?
Sí que hi crec. Si no, per què treballaria?

E N T R E V I S T A M.  Lluïsa  Ol iveres ,  pres identa  de  la  Fund ació  A l fons  Comín

Maria Lluïsa Oliveres, a la seu de la Fundació Alfons Comín.

La Fundació Alfons Comín fa 25 anys el novembre.

Maria Lluïsa Oliveres va ser la companya d’aquest

polític i intel·lectual, cristià i marxista, mort el

1980, als 46 anys. La fundació  ha estat, per a ella,

“una manera de fer present la lluita” de Comín per

transformar aquest món en un món més just

El 18 de novembre 
es lliura el Premi 

Alfons Comín 
al Saló de Cent

“Política és qualsevol
acció que serveixi per
transformar el món”

Felicia 
Esquinas


