
Gràcia perd Albert Musons, un
personatge clau dels darrers anys

GRÀCIA

Musons va forjar
l’expressió 
“gracianisme”

ENTITATS

El món associatiu
subratlla el seu 
caràcter dialogant 

HISTORIADOR

Deixa escrits 
nombrosos llibres
sobre Gràcia

G R À C I A
B A R C E L O N A
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E N T R E V I S TA Pàg. 8

Esteve Camps
President del Centre Moral 
i Instructiu de Gràcia

“L’important és Gràcia
i no les ideologies
de la gent”

E Q U I PA M E N T S Pàg. 6

Cinemes Verdi
Es posen al dia per celebrar 
el seu vintè aniversari

E N T I TAT S Pàg. 4

Casal Corpus
Celebra vint anys
amb d'“Els Pastorets
del Ferrer Magí”

El passat 13 de novembre, el
Districte de Gràcia va organit-
zar una iniciativa pionera per
fer realitat la participació ciuta-
dana: es tracta d’una jornada de
par t ic ipació  que va  aplegar
unes cent cinquanta persones
al centre cívic La Sedeta per
dialogar i debatre les propostes
per al nou Pla d’Actuació del
Districte (PAD) de Gràcia dels
propers quatre anys.
Les sales del centre cívic es van
omplir de ciutadans a títol invi-
didual i en representació d’enti-
tats dels barris. Van fer-hi tota
mena d’aportacions i suggeri-
ments per enriquir el full de
ruta de l ’actuació municipal
fins a l’any 2011.

La Sedeta s’omple de 
propostes per al nou PAD

Van participar-hi persones a títol individual i en representació d’entitats. Pàg. 5

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Secció de Bàdminton
del Lluïsos
Una manera divertida 
de fer esport

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Punts de recollida
d’avets de Nadal
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ATENCIÓ AL CIUTADÀ

Oficina d’atenció al ciutadà (OAC) 

Francisco Giner, 46.
Telèfon d’informació 010 
(0,39 ¤ + IVA d’establiment de trucada, més 0,05
cèntims + IVA 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 93 285 70 11
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
Plaça 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’informaciójove 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

Trilla, 10.
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

I N F O Ú T I Lt L ’A G E N D AW

Del 14 de desembre al 5 de gener
Trenet de Nadal
De 10 a 14 h i de 17 h a 20.30 h. Carrer Gran 
Els tiquets s’obtindran comprant als comerços de l’as-
sociació de comerciants. Recorregut: Gran de Gràcia, 
pl. de Lesseps, torrent de l’Olla, Còrsega i Jardinets. 

Dimarts 18 de desembre
Caga Tió a Cardener
A les 18 h. Casal de Barri Cardener (Cardener, 45) 
Activitat adreçada a infants fins a 9 anys. 

Divendres 21 de desembre
Caga Tió a La Sedeta 
A les 17.30 h. Centre cívic La Sedeta (Sicília, 321) 
Organitza: Punt de Dinamització Infantil de La Sedeta.

Del 2 al 5 de gener
Fira de Reis
De 10 a 23 h i fins les 14 h el dia 5. Plaça del Sol
Venda de joguines, bijuteria, mocadors, bufandes, etc.
Organitza: Fira de Reis de la plaça del Diamant.

Divendres 4 de gener
Cavalcada de Reis
A les 18 h. Sortida: Jardinets de Gràcia
Recorregut: Gran de Gràcia, travessera de Gràcia, Sar-
denya, Pare Claret, Tordera, Milà i Fontanals, Puig-
martí, torrent de l’Olla, Diluvi i plaça Rius i Taulet. Un
cop a la plaça de la seu del Districte, els Reis d’Orient
seran rebuts pel regidor i recolliran les cartes dels nens
en una carpa.

del 3 de desembre al 18 de gener
Exposició La Canalla i la Festa Major
Federació Festa Major de Gràcia (Igualada 10).
Dilluns, dimecres i divendres de17.30 a 21 h.
Organitzen: Federació Festa Major i Taller d'Història
de Gràcia

Fins al 7 de gener
L’agrupament escolta dels Lluïsos. 
50è aniversari
Lluïsos de Gràcia (plaça del Nord, 7-10) 

Fins al 7 de gener
Què ens ensenya Nicaragua? 
Centre cívic El Coll (Aldea, 15)
Mostra fotogràfica dissenyada per SETEM.

Divendres 14 de desembre
Concert amb Chucho Díaz 
A les 21 h. Centre cívic El Coll (Aldea, 15) 
Dintre del cicle “Desembre solidari al Coll”.

Diumenge 16 de desembre
Concerts de Nadal
A les 12 h. Capella de La Salle Gràcia (plaça del Nord, 14) 
A càrrec de les corals Virolet i Sinera, dels Lluïsos.
A les 12 h. C. Moral i Instructiu de Gràcia (Ros de Olano, 9) 
A càrrec de la Coral Baluern.
A les 17 h. Auditori de l’Orfeó Gracienc (Astúries, 83) 
A càrrec dels alumnes de l’Escola de Música de l’Orfeó
Gracienc.

Dilluns 17 de desembre
Concert coral
A les 21 h. Centre cívic El Coll (Aldea, 15)
A càrrec de la Coral Mare de Déu del Coll.

Dissabte 22 de desembre
Concert Tradicional de Nadal 
A les 21 h. Orfeó Gracienc (Astúries, 83) 
A càrrec de les diferents seccions de l’Orfeó Gracienc. 

Dissabte 15 de desembre
Bitxicleta 
A les 18 h. Centre cívic El Coll (Aldea, 15)
A càrrec de La Bitxicleta Pallassos. 

Dijous 27 de desembre
Contes de la Jamela
A les 11 h. Bib. Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20)
Narracions dins el cicle Un Nadal de conte.

15, 16, 22, 23, 26 i 30 de desembre
Els Pastorets de Josep M. Folch i Torres 
A les 18 h. C. Moral i Instructiu de Gràcia (Ros de Olano, 9) 
A càrrec del Grup de Teatre del C. Moral i Instructiu.

22, 23, 29 i 30 de desembre
Els Pastorets del Ferrer Magí 
A les 18 h. Teatre Casal Corpus (Bailén, 175) 
A càrrec del Grup de Teatre Casal Corpus. Obra adreça-
da al públic familiar.
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C IU TA DA N S OPINE N

Daniel Romaní

El conseller del Districte Al-
bert Musons va morir el

passat 29 d’octubre a causa
d’una crisi cardíaca. Diverses
personalitats que el coneixien
han volgut fer-nos saber la
seva opinió sobre la seva vàlua
en els diversos àmbits en què
va actuar, tots relacionats amb
la vila on va néixer, la vila de
Gràcia, la qual coneixia i esti-
mava profundament. 
“La vibrant capacitat de comu-
nicació d’Albert Musons escla-
tava quan parlava de Gràcia.
Era un enamorat i un patriota

de Gràcia”, diu Isidre Molas,
senador del PSC. “L’Albert
sempre va defensar els trets
característics de Gràcia. Va co-
mençar a fer servir el terme
gracianisme per referir-se pre-
cisament a aquesta manera de
sentir i viure amb una sensibi-
litat de la gran ciutat”, explica
Roger Gispert, del Grup 1850.
Segons Jordi Casassas, presi-
dent dels Lluïsos de Gràcia,
“per a les entitats, l’Albert ha
estat el més vàlid dels interlo-
cutors amb el Districte. No te-
nia mai un no per resposta. La
seva capacitat de col·laboració

amb multitud d’associacions
de tot tipus, grans, petites,
culturals, esportives, etc, l’ha-
via fet imprescindible a l’hora
de programar qualsevol activi-
tat. Ha deixat una empremta
impossible d’esborrar”.
El periodista Vicenç Sancle-

mente recorda “quan estudià-
vem plegats primer de perio-
disme i volíem canviar el món.
Amb l’ajut d’altres companys,
vam veure que crear una revis-
ta de barri, sòlida, com va ser
Carrer Gran, era possible”.
També en l’àmbit periodístic,
el director de L’Independent de
Gràcia, Albert Balanzà, subrat-
lla que “Musons ha encarnat a
Gràcia com ningú la inde-
pendència periodística i la
col·laboració desinteressada
només a favor d’una idea: que
hi hagi uns mitjans de comu-
nicació locals tan dignes com
els mitjans generals”. Dolors
Lázaro, vicepresidenta del Ta-
ller d’Història de Gràcia, afir-
ma que “ha estat un historia-

dor complet de Gràcia. Ens ha
explicat com es van formar els
carrers, els grans personatges
que hem tingut, la cultura po-

pular...”. Finalment, Marina
Bru, que va coincidir com a
consellera del Districte amb
Albert Musons, destaca “el seu
tarannà dialogant i la seva và-
lua com a gestor municipal. És
una persona difícilment subs-
tituïble”.
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Albert Musons el dia de la presentació del gegantó de l’expresident de Festa Major, Albert Torres,
durant l’agost passat.

La mort sobtada al final d’octubre

del conseller del Districte Albert

Musons ha deixat un buit en

nombrosos àmbits en els quals

treballava intensament. Uns

quants graciencs ho recorden

Albert Musons, passió per la
gent i la història de Gràcia

Ferran Colas
Prepòsit de l’Oratori
de Sant Felip Neri

Per a nosaltres ha estat
un exemple d’home
lliurat a donar testimo-
ni de fe, d’amor a la
gent i a Gràcia.
Testimoni joiós d’una
manera de ser persona
que t’ajuda a ser fidel.

Teresa Espinosa
Geganters de Gràcia

Algú amb qui tots ens
hem sentit compresos i
ajudats i de qui hem
après moltes coses. Ens
ha ajudat conèixer la
història que ens uneix
amb el passat i ens fa
crèixer cap al futur.

M. Àngela Galmes
Artesans de Gràcia

No tenia mai un no i
amb nosaltres es va
portar molt bé.
Ha estat una persona
irrepetible i ha deixat el
llistó molt alt pel que fa
al servei al barri i als
seus habitants.

Q u è  h a  r e p r e s e n t a t  l a  f i g u r a  d ’ A l b e r t  M u s o n s  p e r  a  G r à c i a ?

Musons deixa
escrits un munt de
llibres sobre la
història i les
tradicions de Gràcia

P E R I O D I S TA , H I S T O R I A D O R  I  C O N S E L L E R  D E  G R À C I AA
Albert Musons ha conreat un munt de facetes, totes vinculades a la vila de Gàcia, com l’es-

coltisme, el cant coral, el periodisme, la política de proximitat o la recerca i la difusió de la

història. Ha estat conseller del Districte de Gràcia en representació del PSC durant deu

anys, amb responsabilitats en àmbits com Urbanisme, Esports i Cultura.

Cinta Lassat
Consellera del
Districte 

Per a molts ha estat
una figura de barri i
per a mi ha estat un
company que se n’ha
anat sense acomiadar-
se. En els actes que es
facin, sempre hi man-
carà la seva persona.

Víctor Nubla
Gràcia Territori
Sonor

Feia sentir afecte i pro-
ximitat. Tant com a
conseller com quan el
trobava pel carrer i
xerràvem o en les seves
columnes a
L’Independent...

Jordi Andújar
Actor

Veia el teatre aficionat
de Gràcia no només
com una pedrera d’ac-
tors, sinó com una
manera de relacionar
diferents entitats amb
projectes comuns que
arribessin a tota la
vila.



G R À C I A4 Desembre 2007

E N T I T A T S

Felicia Esquinas

El Teatre Casal Corpus fa
vint anys aquest gener i

ho celebra recuperant “Els
Pastorets del Ferrer Magí”,
la primera obra que s’hi va
representar. Aquests “Pasto-
rets” es podran veure els
dies 22, 23, 29 i 30 de de-
sembre, a les 18 hores. 
L’obra, original d’Enriqueta
Capellades, explica la histò-
ria d’un muntatge d’“Els
Pastorets” que fa el protago-
nista, Ferrer Magí, amb el
seu amics, i mostra els as-
saigs i les anècdotes que
acompanyen la posada en
escena. La versió que es pre-
senta aquest Nadal s’ha mo-
dernitzat i presenta nove-
tats, com per exemple uns
números musicals fets pels
nens del grup.
El Grup de Teatre Casal Cor-
pus, el va crear un grup de
pares de la parròquia del
Corpus Christi, on encara
tenen el local. Van començar
amb 14 nens, i de mica en
mica s’hi van incorporar els
pares i altres adults. Avui
l’integren 102 persones de 4
a 70 anys d’edat, de les quals
55 fan teatre.

“Ha estat una manera de
créixer amb els fills, d’estar
junts, de compartir mo-
ments de lleure i moltes al-
tres coses. I també de fer
una pila d’amics”, comenta
Maria Vallverdú, que acaba

de deixar la presidència de
l’entitat. “El primer nen Je-
sús va ser el meu fill amb set
mesos, i encara continua al
grup”.
Fan espectacles per a adults,
joves i nens, que es represen-
ten els caps de setmana. Al
seu repertori figuren des de
clàssics com Oscar Wilde fins

a adaptacions d’històries in-
fantils com Mary Poppins.
Fa dos anys van iniciar al-
tres activitats, com ara ci-
nefòrums. La nova presi-
denta, Maria Molino,
explica que engegaran nous
projectes per a l’any vinent.
Els diumenges faran mati-
nals de teatre infantil. Tam-
bé organitzaran cursos d’in-
terpretació, cant, ball i
maquillatge, i potenciaran
les sortides a concursos i les
representacions a d’altres te-
atres.
El Teatre Casal Corpus està
obert a la incorporació de
socis nous.

Més informació:
Teatre Casal Corpus
C. Bailén, 175
Tel. 93 458 45 96
www.teatrecasalcorpus.cat

Vint anys de Casal Corpus amb 
“Els Pastorets del Ferrer Magí”

Aquesta versió dels Pastorets inclou actuacions musicals.

Per a l'any vinent
projecten fer 
matinals de teatre
infantil cada 
diumenge

El Teatre Casal
Corpus celebra el
20è aniversari amb
la recuperació 
d’aquests
“Pastorets”, la 
primera obra que
s’hi va representar

“Els Pastorets”
del “Centre”

J. M. ContelÀLB UM HI S TÒR IC

Representació de Los pastorcillos de Belén, l’any
1949/50. (Foto: Arxiu El Centre)

Una de les tradicions més populars dins del cicle nada-
lenc són les representacions dels Pastorets. Es fan arreu
de Catalunya tant per part de companyies de teatre pro-
fessional com d’aficionats. 
A Gràcia, una de les entitats que fa més de cent anys que
posen en escena els Pastorets és el Centre Moral i Ins-
tructiu de Gràcia “El Centre”. Una de les més antigues re-
presentacions va ser l’estrena, l’any 1897, de L’Estel de
Natzaret, de Ramon Pàmies, i música del mestre Francesc
Realp, tots dos socis del “Centre”. Aquesta obra es va dei-
xar de representar al cap de pocs anys, en produir-se una
escissió de socis entre els quals hi havia els autors esmen-
tats. Una altra de les efemèrides que es va produir coinci-
dint amb la representació dels Pastorets fou la inaugura-
ció de la llum elèctrica a l’entitat, el 1905. El “Centre” es
convertia en la primera societat de Gràcia que disposava
d’aquesta mena d’il·luminació.
Però no tot eren facilitats. Fins ben entrada la dècada de
1940, en les entitats catòliques no hi podien intervenir
dones. Per sort, aquesta restricció es va veure suavitzada
per la dispensa que permetia que una noia fes de Mare de
Déu. Per salvar aquest entrebanc, es va crear el 1946 l’A-
grupació Artística Medea. Aquesta agrupació va repre-
sentar durant molts anys l’obra Los pastorcillos de Belén,
un text que va descobrir mossèn Alsina, consiliari dels
Lluïsos de Gràcia, un grapat d’anys abans, i que van tenir
una gran empenta gràcies als Srs. Derch i Camps. Aques-
ta és l’obra més representada dels Pastorets, segurament
prop dels cent anys.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 368 45 66



Daniel Venteo

Des de l’inici del procés
participatiu, el passat

mes de setembre, per elaborar
el nou Pla d’Actuació de l’Ajun-
tament per als propers quatre
anys, a Gràcia han tingut lloc
una sèrie d’iniciatives per
apropar la direcció del Distric-
te al conjunt dels seus veïns,
veïnes i entitats. Una de les
més destacades, i també sin-
gulars dins del conjunt de la
ciutat de Barcelona, va ser la
jornada de participació cele-
brada el passat 13 de novem-
bre al centre cívic La Sedeta.
Durant unes quantes hores,
unes cent cinquanta perso-
nes van debatre sobre les
propostes fetes per dotar
d’un major contingut el Pla
d’Actuació del Districte, com
també per fer-ne de noves.
L’èxit de la convocatòria va
superar les expectatives ini-
cials, la qual cosa va enriquir
de manera extraordinària la
iniciativa.
Es van formar quatre grups
de treball organitzats d’acord
amb el quatre grans eixos que
donen cos a la proposta del

PAD: la cohesió social, l’espai
públic, la convivència i la pro-
moció ciutadana i cultural.
Acabades les sessions de tre-
ball, es va fer una posta en
comú de tots els grups. La

jornada va concloure amb de-
senes de noves aportacions,
classificació de les ja exis-
tents i  un diàleg que ha
permès apropar les diferents
visions sobre el districte que
hi ha en el moviment associa-
tiu dels barris de Gràcia. En
general, entre les principals

preocupacions destaca la in-
suficiència d’escoles bressol
municipals, la integració dels
infants amb discapacitació,
l’aprofitament fora d’horari
escolar de les instal·lacions
de les escoles, la participació
de les entitats en la progra-
mació dels equipaments cul-
turals, intensificar encara
més la informació sobre els
projectes que du a terme l’A-
juntament als barris, l’aug-
ment de la freqüència de pas
dels autobusos, la instal·lació
de marquesines, més lavabos
públics i, en general, més
presència i activitat de la
Guàrdia Urbana, tant pel que
fa a la regulació de la càrrega i
descàrrega i l’aparcament de
vehicles com pel que fa al
manteniment de l’espai pú-
blic davant de les actituds
inapropiades dels propietaris
d’animals domèstics.

25è aniversari de l’Esportiu Claror
L’Esportiu Claror celebra el seu 25è aniversari el 19
de desembre. Per commemorar l’esdeveniment, la
Fundació Claror ha preparat un programa d’activi-
tats que es durà a terme fins al 14 de juny. Durant
l’acte oficial de celebració, s’obrirà un exposició fo-
togràfica d'aquests 25 anys de vida, com també un
Fotolog a Internet, una pàgina on tothom podrà pen-
jar fotografies i escrits relacionats amb l’Esportiu. 

Menys soroll a la Festa Major de Gràcia
Un estudi sonomètric dels nivells acústics enregistrats
al barri de Gràcia durant la celebració de la Festa Ma-
jor mostra una disminució de les mitjanes dels nivells
sonors. L’estudi, realitzat pel Departament de Control
i Reducció de la Contaminació Acústica de l’Ajunta-
ment de Barcelona, ha avaluat els nivells de soroll que
han rebut els veïns en horari nocturn (entre les 22 i les
8.00 hores) des de l’any 2004 fins al 2007.

30è aniversari del Jardí d’Àustria
El passat 24 de novembre es va celebrar el 30è ani-
versari del Jardí d’Àustria, situat a l’interior del Park
Güell. La celebració va consistir en un acte oficial que
va  ser presidit per l’ambaixadora d’Àustria, Ulrike
Tilly, i va comptar amb la presència de la segona ti-
nenta d’alcalde i presidenta de Parcs i Jardins, Imma
Mayol. El jardí va néixer el 1977 i des d’aleshores di-
ferents regions d’Àustria han anat plantant-hi els
seus arbres. 

“Biatatà!”, a la Biblioteca Jaume Fuster
Al gener continua el cicle infantil “Un Nadal de Con-
te” a la Biblioteca Jaume Fuster. “Biatatà!” (dia 2, a
les 17 h) és una sessió dedicada a la cultura brasilera
que consta de dues activitats: un conte, d’assistència
lliure, i un taller de plàstica (3,50 euros). I el 4 de ge-
ner, un nou conte i taller amb “N de Nadal, E d’esco-
la”. Per a nens a partir de cinc anys. Inscripcions: T.
933 684 564.
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N O T Í C I E SfÈxit de la jornada de participació
per elaborar el nou PAD de Gràcia
Dialogar junts 

sobre les propostes

per al nou Pla

d’Actuació del

Districte: aquest era

l’objectiu que va

aplegar unes 150

persones al centre

cívic La Sedeta el

passat 13 de

novembre

Un dels grups que es va formar per debatre les propostes.

El procés
participatiu del PAD
ha estat concebut
per comptar amb la
implicació del
màxim nombre 
de veïns

El caga tió es una de les activitats més tradicionals.

Pastorets, concerts, tió i altres tradicions de Nadal
Redacció

Les entitats i els centres cí-
vics del districte fan una

programació especial d’activi-
tats nadalenques durant tot el
desembre. La tradició dels Pas-
torets continua viva al Centre
Moral i Instructiu de Gràcia
(Ros de Olano, 9), on es repre-
senta l’original de Josep M.
Folch i Torres els dies 15, 16,
22, 23, 26, 29 i 30 de desem-
bre. El Casal Corpus també
presenta una adaptació espe-

cial de l’obra en ocasió del seu
20è aniversari.
En aquestes dates es fan diver-
sos concerts de Nadal. El dia
16 es pot triar entre el dels
Lluïsos a la Capella de La Salle
Gràcia (plaça del Nord, 14), que
tindrà lloc a les 12 h; el del
Centre Moral i Instructiu, tam-
bé a les 12 h., o el de l’Orfeó
Gracienc (Astúries, 83), aquest
a les 17 h. El 17 de desembre
(21 h), i n’hi haurà un altre al
centre cívic El Coll (Aldea, 15).

A més, l’Orfeó Gracienc progra-
ma un Concert Tradicional de
Nadal el dia 22 (21 h)
Dos equipaments públics orga-
nitzen un caga tió! El casal de
barri Cardener (Cardener, 45)
ho fa el dia 18 (18 h), i el centre
cívic La Sedeta (Sicília, 321), el
dia 21 (17.30 h). I els dies 24,
27, 28 i 29, de 17 a 19 h, hi
haurà una mostra de jocs i jo-
guines a la Biblioteca Jaume
Fuster (pl. Lesseps).
Més informació: www.bcn.cat
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L’Armeria Alberdi del torrent de l’Olla és
un establiment centenari. La va obrir

l’any 1906 Pere Alberdi, avi d'Agustí Alberdi,
l’actual propietari. L’antiguitat del negoci ja fa
diferent aquesta armeria, però hi ha molts al-
tres aspectes que la fan única en el sector. A
més de l’àmplia gamma d’articles de caça, pes-
ca i tir, imparteixen formació per a caçadors,
disposen de taller de reparació i fins i tot d’u-
na galeria de tir, tot en el mateix establiment.
Es dediquen a la importació i l’exportació, són

proveïdors dels Mossos d’Esquadra, i s'hi tro-
ben articles tan especialitzats i innovadors
com la munició de pintura per a armes de ser-
vei que fa servir la policia per a l’entrenament
de tir. Com a curiositat, afegirem que l’Arme-
ria Alberdi ha proporcionat les armes que apa-
reixen a moltes pel·lícules, com ara Salvador o
Serrallonga, aquesta darrera en rodatge.
Armeria Alberdi
C. Torrent de l’Olla, 91-93
Tel. 93 217 79 43

E L  T A U L E L L

Molt més que una armeria centenària

Agustí Alberdi és l’actual propietari.

Joan Anton Font

E Q U I P A M E N T S  

David Sabaté

Quan es pensa en cinema
independent o d’autor

en versió original subtitulada
es pensa inevitablement en
els cinemes Verdi. Convertit
en un referent no només de
Gràcia, sinó del conjunt de la
ciutat i més enllà, l’emblemà-
tic espai dels carrers Verdi i
Torrijos celebra vint anys de
trajectòria coherent i al mar-
ge de modes o imposicions
del mercat. Amb aquest mo-
tiu s’han remodelat les sales
més antigues amb butaques
noves i nombrosos acabats, i
s'han instal·lat nous projec-
tors que permeten gaudir del
cinema en alta definició. “Vo-
lem premiar la gent que ha
estat al nostre costat tots
aquests anys donant-los més
confort i més qualitat”, expli-
ca Enric Pérez, fundador i di-
rector dels Verdi. Ara, més
que mai, necessiten el seu
suport. Si el 1987, la crisi
creativa de Hollywood i l’a-
menaça del VHS van ser els
principals elements motiva-
dors del naixement dels Ver-
di, Internet i l’alta definició

domèstica impulsen ara la
posada al dia d’unes sales
que continuaran constituint
una excepció, una bombolla
on gaudir del cinema d’una

altra manera.“Continuarem
oferint pel·lícules compro-
meses i amb contingut. Sa-
bem que és un moment deli-
cat, tancaran moltes sales,
però nosaltres apostem per
la continuació”. Al marge de
la remodelació, que acabarà
abans de Nadal, durant el
proper any s’anunciaran di-
verses activitats paral·leles a

la programació ordinària i es
crearà Amics del Verdi, un
fòrum a Internet, “on el pú-
blic podrà donar la seva opi-
nió i dir tot el que pensa”.
També s’ha ampliat l’equip
humà dels Verdi amb gent
més jove. “Volem captar no-
ves generacions, com ara la
massa universitària, que han
pujat asseguts davant de
pantalles d’ordinador”. Pérez
recorda una anècdota que re-
sumeix l’esperit dels Verdi:
“Una noia que feia cua li va
dir a una altra més joveneta:
‘El  millor que té venir a
aquest cinema és que sempre
te n’emportes alguna cosa’”.   

Cinemes Verdi
c. Verdi, 32  
Verdi Park
c. Torrijos, 49 
Tel. 93 238 79 90 

L’espai ha contribuït
a fer de Gràcia un
dels pulmons 
socioculturals de
Barcelona

Els mítics cinemes

del cor de Gràcia

renoven butaques

i projectors

i preparen un fòrum

virtual, entre altres

activitats

L’entrada dels cinemes Verdi.

Els Verdi es posen al dia per
celebrar el vintè aniversari

S E R V E I  P Ú B L I C

Redacció

És possible compaginar la tradició de tenir un avet
guarnit a casa a les festes de Nadal amb el respecte a
la natura. Hi ha persones que poden conservar l’avet
a la seva terrassa o jardí. La majoria de ciutadans
que compren avets no tenen aquesta possibilitat,
però sí que tenen l’oportunitat de tornar l’arbre al
cicle de la natura mitjançant el seu reciclatge. 
Amb aquest fi, Parcs i Jardins de Barcelona instal·la
cada any uns punts de recollida d’arbres distribuïts
per tota la ciutat. Els avets recollits es transformen
en compost, que s’utilitza posteriorment per adobar
els parcs i jardins de Barcelona. 
Aquestes festes hi haurà 218 punts de recollida d’ar-
bres a tota la ciutat, que s’instal·laran entre el 7 i el
14 de gener, ambdós dies inclosos. 
Els punts de recollida situats a Gràcia seran a:

• Pl. Gal·la Placídia (2 punts)
• Pl. Lesseps; Parròquia dels Josepets
• Pl. Sanllehy
• Parc de la Creueta del Coll 
• Park Güell; c/ Olot
• Pl. Alfons Comín 
• Pl. Joanic
• C/Pi i Margall - Ca l’Alegre de Dalt 
• Pl. John Lennon 
• Jardí de la Sedeta 
• Pl. Trilla
• Pl. del Nord
• Via Augusta - Josep Antúnez
• Jardins de Salvador Espriu (Diagonal–G. Gràcia) 
• Pl. Revolució de Setembre de 1868
• Pg. de Sant Joan - Travessera de Gràcia ( 2 punts)

Punts de recollida d’avets
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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

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

Zona Alta de Barcelona
Juan de Sada, 48, entl. Tel. 93 339 32 00
info@zonaalta.com

Transversal
www.transversalweb.com
info@transversalweb.com

INTERNET

Barcelona Visió

El portal, que aposta pels vídeos a
Internet, permet veure els projectes més
innovadors de la ciutat en l'àmbit de la
cultura, el disseny o la tecnologia. A més,
posa a disposició dels internautes recursos
audiovisuals de la ciutat. Aquests usuaris
d'Internet també poden penjar els seus
audiovisuals al web. Els vídeos de
Barcelona Visió, a més, es poden baixar a
l'Ipod, la PSP o el mòbil 3G.
www.bvisio.com

Scanner.Bcn

La guia urbana Scanner.Bcn, on es pot
indagar sobre les activitats culturals alter-
natives que tenen lloc a Barcelona, incor-
pora la primera ràdio per Internet dedica-
da les 24 hores del dia de manera íntegra
a la música composta pels grups i artistes
de l'escena barcelonina. A més d'aquesta
plataforma de difusió internacional dels
grups emergents de la ciutat, Scanner.Bcn
inclou una agenda especialitzada en cultu-
ra urbana, com també recomanacions
d'oci fetes per personatges emblemàtics de
l'àmbit alternatiu.
www.bcn.cat/scannerbcn

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

Pere S.Paredes

Els Lluïsos de Gràcia varen ser
fundats a l’any 1855 com una

associació sociocultural i esportiva
sense finalitat de lucre. Fa sis anys,
un grup d’amics van aprofitar la
possibilitat que oferia aquesta enti-
tat per fer una activitat esportiva
que serviria per a la seva formació i
esbarjo: el bàdminton.
Esteve Giménez, president de la sec-
ció de Bàdminton dels Lluïsos, expli-
ca com “al començament, 19 amics
vam demanar a aquest centre de Grà-
cia si ens podia deixar el seu gimnàs
per practicar, d’una manera divertida
i amena, el nostre esport”.
Aquesta secció, que poc a poc va as-
sentar-se, ofereix l’oportunitat a tot-
hom que vulgui provar i divertir-se
amb un esport com el bàdminton.
“Aquí no vindran a competir, però sí

a passar-s'ho bé. Continuem sent un
grup d’amics que venim a suar la sa-
marreta d’una manera molt divertida
cada dilluns, de quarts de nou a
quarts de dotze”, explica Giménez.
Per provar aquest esport als Lluïsos
de Gràcia només cal fer una inscrip-
ció i anar vestit d’una manera espor-
tiva. “Aquí els podem deixar la raque-
ta i el volant (que és com es diu la
palometa que s’utilitza a manera de
pilota en el bàdminton)”, diu el presi-
dent de la secció.
Per a aquest jugador de bàdminton,

la frase “l’important és participar” “és
el nostre lema, ja que no participem

en cap competició oficial. Només fem
un campionat casolà en el qual ens
reunim els amics i juguem un petit
torneig anual”.
El bàdminton no és gens difícil i se-
gons el president de la secció, a poc a
poc vas jugant, et vas trobant millor i
aconsegueixes el teu ritme. “La part
més difícil és aprendre a fer bé la sa-
cada, ja que és fa de cintura cap avall”.

Més informació:
Lluïsos de Gràcia
Plaça del Nord, 7-10
Tel. 93 218 33 72 
Horari: de 17 a 21 h 
www.lluisosdegracia.cat

Des del començament,

els Lluïsos de Gràcia

mantenen com a

objectius bàsics la

formació tant dels

infants com dels joves

en el temps lliure

Els practicants diuen que
el bàdminton no és un
esport difícil i que, a poc a
poc, trobes el teu ritme

La secció de Bàdminton va començar amb un grup d’amics que volien fer esport.

La secció de Bàdminton del Lluïsos,
una manera divertida de fer esport

per MANEL



G R À C I A8 Desembre 2007

Gràcia, una passió?
Doncs sí. De petit vaig tenir un veí a
l’escala, el senyor Màrius Augè, que
era un entusiasta de la vila i em va
transmetre aquests valors. Val a dir
que a casa s'estimava el barri, però
no tant com aquesta bona persona
que era president del Cercle Filatèlic
i Numismàtic i membre de la Comis-
sió de Festes del carrer. Quan jo te-
nia 10 anys vaig començar a fre-
qüentar el Centre Moral i, a partir
dels 13, ja en vaig ser soci. La meva
vida està vinculada a Gràcia.
La vida associativa és un distin-
tiu de la Vila. Crear espais de
trobada per a la societat civil és
un tarannà especial dels gra-
ciencs? 
Crec que sí. Miri: cap al 1968 es va re-
formar la Llei d’associacions. Jo era
secretari de la Federació de Colles de
Sant Medir i em vaig entrevistar amb
el governador civil de Barcelona, Ibá-
ñez Freire. Em va dir que la densitat

d’entitats de Gràcia era única a Es-
panya. I com a cas únic ens van trac-
tar i ens van aprovar els estatuts sen-
se uns requisits que demanava la llei. 
Què ha propiciat aquesta rique-
sa d’associacions?
Gràcia era un barri menestral. Quan
era Festa Major, els artesans tanca-
ven per muntar-la. Recordo que al
meu carrer es baixava durant tot
l’any a retallar papallones o flors. La
gent anava treballant quan prenia la
fresca al carrer. Aquesta convivència
dóna com a fruit un moviment ric
d’associacions.
La convivència perviu? 
La vida ha canviat. Vaig viure molt
de prop la primera decadència de la
Festa Major, amb la implantació del
600 i de les hores extres. La gent te-
nia menys temps per baixar al carrer
i es va trencar la  convivència. 
Què és el G-6? 
És un grup de treball on són les qua-
tre entitats centenàries de Gràcia
(Lluïsos, Centre Moral, Cercle Catò-
lic i Orfeó Gracienc ) i les més que
centenàries Federacions de Festa
Major i de Colles de Sant Medir. El
vam fundar fa dos anys i n’estic molt

content, perquè abans ens miràvem
amb enveja els uns als altres, es po-
dria dir. I amb el G-6 ens reunim i
parlem del que ens interessa a tots. 
Com estan aquestes entitats?
Tristament, tenim un sostre de socis
—500, 400, 1.500...— que no aug-
menta .  Avui dia ,  la  societat vol
aquests gimnasos que pagues una
quota i et donen un servei, i si no hi
vas te'n dónes de baixa. Però a enti-
tats com les nostres hi ha socis amb
70 anys d’antiguitat. 

Parli’m de persones que hagin
estat importants a la seva vida.
La primera va ser el meu pare. Em va
ensenyar que els homes passen i les
institucions queden, per la qual cosa
cal col·laborar amb les institucions,
però sense aferrar-se als càrrecs. La

segona persona va ser aquest veí, el
senyor Augè. Una altra persona im-
portant és l’Albert Musons. 
Qui va ser conseller de Cultura
de Gràcia durant deu anys,
mort l’octubre passat.
El senyor Musons era un democràta
amb majúscules. Respectava tothom. Si
la finalitat d’una persona era treballar
per al barri de Gràcia, li donava suport
encara que no en compartís la ideolo-
gia. I això és molt important, perquè
ara tothom tira cap al seu costat, i si no
ets d’aquella tendència pots quedar una
mica marginat. Amb l’Albert Musons
mai no es va donar el cas.
Vol recordar algú més?
Un gran president del Centre Moral,
en Ramon Sabaté. Sempre deia que
a l’hora de la feina no hi havia cà-
rrecs, que l’important era treballar.
I també el senyor Joan Duaso, que
era president de la Federació de Co-
lles de Sant Medir. Per raons ideolò-
giques i polítiques, Duaso estava
molt marginat. I em deia: “Deixa es-
tar el que diguin! Fem la feina i ti-
rem endavant”. També em va de-
mostrar que l’important era Gràcia i
no les ideologies de la gent. 

E N T R E V I S T A Esteve  Camps ,  pres ident  de l  Centre  Moral  i  Instr uct iu  de  Gràc ia

Esteve Camps al seu despatx del Centre Moral.

Va ser secretari de les federacions de Colles de

Sant Medir i de Festa Major, i és a punt de deixar

la presidència del Centre Moral i Instructiu.

Camps (Barcelona, 1947) ha viscut en primera

línia aquesta vida associativa de Gràcia que tant

s’estima 

“Albert Musons era 
un democràta 

amb majúscules.
Respectava tothom”

“L’important és Gràcia 
i no les ideologies de 
la gent”

Felicia 
Esquinas


