
Què faríeu per millorar el 
districte de Gràcia? 
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Carles Balagué
Director de la pel·lícula 
“Cent anys del Club 
Esportiu Europa”

“Ha estat una 
pel·lícula des d’un punt
de vista personal i 
emocional molt 
important”

E Q U I PA M E N T S Pàg. 6

Centre cívic El Coll 
Celebra el quinzè aniversari

PLE DEL DISTRICTE Pàg. 4

Es constitueix el 
nou Consell Plenari
del Districte

La cita anual dels graciencs i els
barcelonins amb les músiques
alternatives a l’escena de la ciu-
tat ha estat un any més una
mostra clara que fins i tot les
propostes més minoritàries te-
nen el seu públic. El festival, que
aquest any ha afegit nous em-
plaçaments als seus escenaris
tradicionals, ha presentat l’es-
pectacle de producció pròpia
Anamnesia, una recuperació del
llegat de la música laietana que
anirà aviat al Festival de Música
Viva de Vic i al Festival Interna-
cional de Torroella de Montgrí.
El LEM d’enguany ha comptat
també amb una presència im-
portant d’artistes locals i de mú-
sics llatinoamericans.   

El festival musical LEM
torna a marcar la diferència

Moment d’una actuació de l’última edició del festival LEM. Pàg. 5

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Trasplantament
Esport Club de
Catalunya
Fomenta donació i esport

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Campanya  de 
vacunació contra 
la grip 
Acaba el 30 de novembre

Les aportacions de les vuit persones participants a la taula rodona formen part dels centenars de propostes que està rebent el Districte.

PARTICIPACIÓ

Tothom pot fer 
encara propostes
durant el novembre

DEBAT

Reunim vuit veïns 
del districte per 
veure què proposen 

CANAL

És una manera més 
de fer propostes per al
Programa d’Actuació
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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 19 de novembre al 3 de desembre
8è Concurs de Cartells de Sant Medir
Presentació de les obres als Tres Tombs (trav. de Grà-
cia, 96). Tel.93 285 06 70 i 93 218 92 86 de 10 a 21 h.

Dimarts 20 de novembre
La societat de castes a l’Índia
A les 19.15 h. Sala d’actes-La Sedeta (Sicília, 321)
Xerrada de l’escriptor expert en l’Índia Agustí Pàniker.

Dissabte 24 de novembre
Gràcia amb Gaza
A partir de les 17.30 h. La Sedeta (Sicília, 321)
Cloenda d’una setmana de solidaritat amb Palestina.
Amb Pallassos sense Fronteres, un recital de poesia i
un concert d’un grup palestí.

Dissabte 24 de novembre
Gràcia i la Guerra Civil anys després
A les 10 h. Punt de sortida: plaça Rius i Taulet
Itinerari pel barri. Cal inscripció prèvia a l’Arxiu Muni-
cipal. Tel 93 368 45 66. Màxim 30 persones.

Dijous 29 de novembre
Homenatge als comerciants centenaris
A les 21 h. Seu del Districte (pl. Rius i Taulet, 2)
Durant l’acte es farà una presentació amb imatges d’al-
tres èpoques dels comerços homenatjats.

Divendres 30 de novembre
Nits de jocs de taula
A les 21 h. Casal de Joves El Coll (Duran i Borrell, 24)
T’agraden els jocs de taula, Risk Star wars, Monopoli,
La Guerra del Anillo, cartes, trivial...?

Dijous 22 de novembre
El zoo d’en Pitus
A les 18 h. Bib. Jaume Fuster (pl. Lesseps, 22)
Narració de contes de petit format.

Diumenge 25 de novembre
Les tres R
A les 18 h. Bib. Jaume Fuster (pl. Lesseps, 22)
Narració infantil dins el cicle Sac de Rondalles.

Dissabte 1 de desembre
Coloraines
A les 18 h. Bib. Jaume Fuster (pl. Lesseps, 22)
Taller infantil dins el cicle Mots en joc.

Fins a l’11 de novembre
Grandes cuevas y simas 
del Mediterráneo
Seu del Districte (pl. Rius i Taulet, 2)
Fotos fetes per l’espeleòleg Víctor Ferrer. Organitzada per
l’Espeleo Club de Gràcia, la Fed. Catalana d’Espeleologia i
el Grup de Fotografia Subterrània FlashBlackCorb. 

Fins al 17 de novembre
El Salvador: la pau fictícia
Centre cívic La Sedeta (Sicília, 321)
Mostra organitzada per la Fundació Món-3 . 

Fins al 30 de novembre
Jo entre tu 
Sala d’exposicions Bib. Jaume Fuster (pl. Lesseps, 22)
Una reflexió que gira entorn de la distància invisible en-
tre el jo i l’altre i s’acompanya d’una activitat educativa.

Divendres 19 de novembre
Trobada de tardor de corals
A partir de les 17 h. Sala d’actes-La Sedeta (Sicília, 321)
Organitza: ass. de pensionistes i jubilats de La Sedeta.

Del 22 al 24 de novembre
Odola (Festival d’Òpera de Butxaca)
A les 22 h. Sala Beckett (Ca l’Alegre de Dalt, 55)
Òpera en versió concert dramatitzat per a dos can-
tants, actor, quatre músics i cor. 

Divendres 23 de novembre
Marató de bucs d’assaig
A les 21.30 h. Centre cívic El Coll (Aldea, 15)

Dimarts 27 de novembre
Bombons poètics amb licor de Mompou
A les 19 h. Bib. Vila de Gràcia (Torrent de l’Olla, 104)
Dins el cicle Els viatges de la paraula, inclòs al progra-
ma Biblioteca de Nit.

Dimecres 5 de desembre
Cercle de poetes decadents
A les 21.30 h. Bib. Vila de Gràcia (Torrent de l’Olla, 104)
Recital de poesia dins les activitats del programa Bi-
blioteca de Nit.
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C IU TA DA N S OPINE N

Redacció

Dins del procés participatiu
per a l’elaboració del Pro-

grama d’Actuació del Districte
per als propers quatre anys,
s’estan celebrant una sèrie de
taules rodones en les quals
veïns dels barris dialoguen
plegats sobre el futur del seu
districte.
La neteja i el manteniment
de l’espai públic, l’incivisme,
la seguretat ciutadana, la ne-
cessitat de disposar de més
places bressol públiques, l’ac-
cés a l’habitatge, la millora
del transport públic i la mo-
bilitat són aspectes priorita-
ris per als participants en la
trobada sobre Gràcia. 
Una preocupació constant és
la neteja de l’espai públic, es-

pecialment de determinades
places de Gràcia, on es concen-
tren molts bars nocturns.
Mentre que la de Rius i Taulet
és ben valorada, no passa el
mateix amb altres, com les de
la Virreina i del Sol. Jesús, ad-
ministratiu de 35 anys, pensa
que és més un problema d’in-

civisme que de manca dels re-
cursos destinats. També es
reclamen més lavabos públics.
La millora de la mobilitat és
una preocupació compartida

per la majoria de participants.
Mentre que Tuixent, estu-
diant de 27 anys, voldria que
la bicicleta s’utilitzés més com
a mitjà de transport sosteni-
ble, Anna, jubilada de 65

anys, es lamenta del mal ús
que en fan alguns ciclistes,
cosa que posa en perill la in-
tegritat de la gent gran. En
tot cas, es reclamen més esta-
cions de Bicing i més fre-
qüència de pas de metro i au-
tobús. Un capítol a part
mereix la regulació de la càr-
rega i descàrrega i l’aparca-
ment irregular de vehicles en
doble fila, sobre la qual la
majoria dels participants
consideren que la Guàrdia

Urbana ha d’actuar amb més
eficiència, com per exemple
davant de determinats res-
taurants. Per contribuir a
millorar el problema de l’a-
parcament es  proposa la
construcció de més aparca-
ments soterrats municipals
i la gratuïtat de l’àrea verda.
Ricardo,  venedor de 54
anys, fins i tot considera
que caldria fer pagar una
taxa especial per entrar amb
cotxe dins de la ciutat.

G R À C I A 3Novembre 2007

Les vuit persones que van participar a la taula rodona.

Una taula rodona amb la

participació de veïns de Gràcia

permet conèixer, de primera mà,

les seves preocupacions amb l’ob-

jectiu d’enriquir l’elaboració del

Programa d’Actuació del Districte

Veïns del districte aporten idees
per al Programa d’Actuació

Josefina Lloellas
Comerciant

Potser donaria priori-
tat als pisos per a joves,
perquè han de viure a
casa dels pares fins als
trenta anys. També
crearia més feina fixa.

Marc Ripoll
Estudiant 

Miraria d’abaratir el
lloguer dels pisos, per-
què s’ha encarit molt i
resulta dolorós haver
d’anar-te’n del barri on
tens els amics i la famí-
lia.

Enric Fernández
Empleat de caixa
d’estalvis

Donaria prioritat al
Bicing, tot i que ja
s’està fent, i a transfor-
mar per a vianants i
per a bicicletes el carrer
Bruniquer i el carrer
Joan Blanques.

El districte de Gràcia està preparant el Programa d’Actuació per als propers quatre anys. Vostè què faria? A què donaria prioritat?

La taula rodona 
ha estat una de les
vies per participar 
en l’elaboració 
del PAD

C O M  PA R T I C I PA R - H IA
Es poden fer aportacions durant tot el mes de novembre.

• Per Internet: www.bcn.cat/pam, www.bcn.cat/blogpam

• Per telèfon: 900 226 226 (gratuït)

• Per SMS: missatge al 7010+PAM+un text de 160 caràcters (el cost del missatge és de 0,15 ¤)

• Per escrit: a través de les butlletes que es poden trobar a centres cívics, mercats, biblioteques, ofi-

cines d’atenció al ciutadà i altres punts de tots els barris de la ciutat. Allà mateix hi ha una bústia

on es poden dipositar les butlletes un cop plenes.

• Personalment: assistint a les reunions informatives, consells de barri i audiències públiques que

organitzen els districtes municipals.

Més informació: www.bcn.cat/pam

José Ramon
Moyano
Pensionista

Jo penso que s’hauria
de subvencionar la gent
gran amb pocs recursos
i donar suport a l’edu-
cació. És el mes impor-
tant, a part dels pisos,
que estan pels núvols.

Eva Alesanco
Psicòloga

Intentaria que hi
hagués més places ver-
des, que no fossin tan
dures. I també hi millo-
raria la neteja i posaria
més escoles bressol, de
primària i de secundà-
ria.

Salomé Calvet
Professora

Donaria prioritat a les
places verdes i no tan
dures i a la inversió en
educació pública, per-
què hi falten col·legis i,
sobretot, escoles bres-
sol.
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P L E  D E L  D I S T R I C T E

JAF

El dia 18 de setembre es
va constituir, sota la

presidència del nou regidor
del Districte, Guillem Es-
priu, el Consell de Districte
de Gràcia del nou mandat
municipal. Ricard Martínez
s’ha convertit en el nou
president del Consell Mu-
nicipal gràcies a l’acord a
què van arribar els grups
municipals a l'Ajuntament
de la ciutat. Entre les nove-
tats, cal destacar l’augment
del nombre de consellers
de Districte, que ha passat
de quinze a disset, dos
més. Pel que fa als mem-
bres del Consell, nou cares
noves i sis acomiadaments.
El nou Consell Municipal
és format per: Xavier Bar-
berà, Alicia Fernández, M.

Cinta Llasat, Carles Maggi,
Josep A. Vinyals (PSC); Ro-
ger Amigó, David Compa-
nyon (ICV-EUiA) —que
formen l’Equip de Go-
vern—; Carles Agustí, Víc-
tor Cullell, Francesc de Pau-

la Gambús, Marta Mulet,
Ester Padró, Eugeni Rodo-
reda (CiU); Alexandre Ló-
pez, Sandra Vélez (ERC);
Alberto Belón i Ana María
Casas (PP). Entre els qui
deixaven el càrrec cal des-
tacar Albert Musons, que
ha estat conseller de Cultu-

ra els darrers deu anys, Jor-
di Farriol, Eusebi Barbet,
Carme Sales, Montserrat
Marchante i Roger Gispert. 
Un cop constituït el Ple, tal
com era previst, els conse-
llers van elegir l’anterior re-
gidor de Districte, Ricard
Martínez, com a nou presi-
dent del Consell. Un cop
acabada la sessió es va cele-
brar un Ple extraordinari
per informar de la constitu-
ció de la Comissió de Go-
vern i de les comissions
consultives.
El primer Ple ordinari es va
celebrar el dia 2 d’octubre.
El regidor del Districte,
Guillem Espriu, va infor-
mar de les actuacions du-
tes a terme des del passat
mes de març. A més de fer
un repàs de les obres rea-
litzades, va fer balanç de la
Festa Major de Gràcia i va
informar sobre el Pla d’Ac-
tuació Municipal i el pro-
cés de participació que
s’està duent a terme.

El Consell de Districte de Gràcia
comença el nou mandat 

A l’esquerra, Guillem Espriu. A la dreta, Ricard Martínez durant el Ple constituent.

En el primer 
Ple es va informar 
del procés de
participació del
PAM

El mes de setembre es va constituir el
Consell de Districte i a l’octubre es va
celebrar el primer Ple. En aquest mandat,
Gràcia guanya 2 consellers i en té 17

El baixador del 
passeig de Gràcia

J. M. ContelÀLB UM HI S TÒR IC

Imatge del desaparegut baixador del passeig de Gràcia.
(Foto: Arxiu JMC)

El 25 d’octubre de 1882 va entrar en servei la rasa del car-
rer Aragó per on circulaven els trens que travessaven la ciu-
tat amb destinació l’estació de França. Amb això s'evitava
que ho haguessin de fer per la superfície. Aquesta obertura
es va fer en ple desenvolupament de l’Eixample. Al cap de
poc temps va augmentar molt la circulació de trens i això
va fer veure la necessitat d’obrir una estació al bell mig de
l’Eixample per tal de facilitar l’accés al tren als habitants de
la ciutat nova, com també als veïns de Gràcia, en un mo-
ment que aquesta vila arribava fins al carrer Provença.
El lloc escollit fou el tram del carrer Aragó que era a tocar
del passeig de Gràcia, una de les vies més importants de la
nova urbanització de la ciutat. Eduard Maristany, l’any
1900, va rebre l’encàrrec de redactar el primer projecte, el
qual va topar amb les ordenances municipals vigents en
l’època, perquè les seves mides ultrapassaven el màxim
permès per l’Ajuntament.
El projecte següent fou encarregat a Rafael Coderch, el
qual l’executà amb l’arquitecte de la companyia, Salvador
Soteras, i l’ajudant d’obres, Francesc Saliguer. Aquesta
construcció, més senzilla que l’anterior, incorporava ele-
ments modernistes en la seva elegant façana. L’edifici dis-
posava, en la seva planta principal,  d’un espai de taquilles
i serveis, d’una sala d’espera i dels corresponenets acces-
sos a les andanes. Va ser inaugurat el juliol de 1902. La co-
bertura de la rasa del carrer Aragó, promoguda per l’alcal-
de Antoni Maria Simarro, va fer inútil el baixador del
passeig de Gràcia, el qual va ser enderrocat el 1959.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 368 45 66



David Sabater

El festival LEM ha aterrat,
aquest octubre, a Barcelo-

na. Ho ha fet un any més car-
regat d’un munt de propostes
musicals diferents i allunya-
des dels cànons tradicionals.
Gràcia ha acaparat bona part
d’aquestes sonoritats trenca-
dores en una edició que ha
volgut reivindicar especial-
ment l’instrument clàssic com
a eina creadora i deixar
constància, de passada, que
l’experimentació i el risc no te-
nen per què estar vinculats a
la utilització de les noves tec-
nologies. Com a novetat, el
LEM ha incorporat nous es-
pais com el Niu, el Mercat de
les Flors, l’Obrador de la Sala
Beckett o la Fàbrica Moritz,
que s’han sumat a emplaça-
ments ja emblemàtics i a la re-
cuperació de punts de trobada
més íntims, com el MiBar i les
seves particulars sessions mu-

sicals. Entre les actuacions
més destacades ha sobresortit
la producció pròpia Anamnè-
sia, projecte en què l’Orques-
tra de Cambra Vila de Gràcia,
acompanyada d’un grup elèc-
tric de joves músics locals i de
la vocalista Anna Oliva, ha fet
una relectura atrevida però
respectuosa d’algunes de les

peces més emblemàtiques del
patrimoni musical laietà. L’es-
pectacle, que té el suport del
Memorial Democràtic i de l’S-
GAE, anirà aviat al Festival de
Música Viva de Vic i al Festi-
val Internacional de Torroella
de Montgrí. Hi ha hagut,
però, molts altres moments
memorables, com el concert

de ZE’V i Charlemagne Pales-
tine als Lluïsos de Gràcia, o el
de Vagina Dentata Organ al
MACBA; el sentit tribut a
Eliane Radigue, o l’estrena a
Barcelona de l’últim especta-
cle d’Hèctor Zazou, inspirat
en La passió de Joana d’Arc. La
nota més mediàtica l’ha posa-
da Julia Kent, violoncel·lista
d’Antony & The Johnsons,
mentre que Eyvind Kang,
col·laborador d’artistes com
John Zorn, ha musicat l’uni-
vers de Giordano Bruno i Ra-
mon Llull acompanyat d’una
orquestra de més de 30 mú-
sics. Tanmateix, ha destacat la
presència important de mú-
sics llatinoamericans, com
Jorge Castro, Brian Mackern
o Minuit, com també la sem-
pre àmplia representació d’ar-
tistes locals, aquest cop inte-
grada per grups com Santiago
Latorre, 25 hombres o Trio
Lio. La festa de cloenda del
LEM, organitzat una vegada
més per Gràcia Territori So-
nor, ha estat protagonitzada
per Coconot, Vicenç Altaió i
Xavier Tort.

“Jo entre tu” a la Biblioteca Jaume Fuster
La mostra “Jo entre tu” reflexiona sobre les distàn-
cies que posem als altres (i els altres a nosaltres) a
través d’obres dels artistes Elena Genís, Tanit Plana,
Alex Reynolds, Efrén Álvarez i el col·lectiu Garaba-
tagge. S’exposa a la Biblioteca Jaume Fuster fins al
30 de novembre. Hi ha visites guiades i gratuïtes l’11
i el 18 de novembre (cal reservar plaça al telèfon 
93 237 85 06). I es fan visites escolars tot el mes.

Homenatge als comerciants centenaris 
El proper 29 de novembre se celebrarà un acte d’ho-
menatge als comerciants de Gràcia amb més de 75 i
de 100 anys en actiu. Entre aquests comerços figuren
botigues centenàries, com la camiseria Pons i l’Arme-
ria Alberdi. L’acte tindrà lloc a la seu del Districte, a
les 21 hores, i estarà obert al públic. Durant l’home-
natge es farà una presentació amb imatges d’altres
èpoques dels establiments homenatjats.

XIV Setmana Cultural “Gràcia amb Gaza”
La Setmana Cultural “Gràcia amb Gaza” oferirà una
visió de la situació social i cultural dels territoris pa-
lestins ocupats del 19 al 24 de novembre. Entre les
activitats hi ha la projecció del film Promises al cen-
tre cívic El Coll el dia 21 (20 h). O la cloenda amb Pa-
llassos sense Fronteres (17.30 h), un recital de poesia
(20.30 h) i un concert d’un grup palestí (21.30 h) el
dia 24, al centre cívic La Sedeta. 

Mostra fotogràfica d’espeleologia
La seu del Districte acull fins a l’11 de novembre l’ex-
posició “Grandes cuevas y simas del Mediterráneo”.
Mostra fotografies espectaculars de coves i avencs
captades per l’espeleòleg Víctor Ferrer. És organitza-
da per l’Espeleo Club de Gràcia, la Federació Catalana
d’Espeleologia i el Grup de Fotografia Subterrània
FlashBlackCorb. Està oberta al públic de dilluns a
divendres, de 9 a 21 h.
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N O T Í C I E SfEl LEM centra l’atenció 
en l’instrument tradicional 
El festival de música experimental ha 

ofert una vegada més una visió diferent 

i reflexiva sobre la creació sonora

Gràcia ha acaparat gran part dels espectacles del festival LEM.

El barri de Gràcia,
bressol del LEM,
ha acollit la majoria
de concerts 

Al concert de clausura es van escoltar òperes i altres estils musicals.

Els cors d’en Clavé celebren els 150 anys amb un concert
Redacció

L’any 1857, Anselm Cla-
vé transformava L a

Fraternitat, la primera socie-
tat coral de l’Estat espanyol,
en la Societat Coral Euterpe i
es creaven els jardins del ma-
teix nom a l’actual passeig de
Gràcia, on se celebraven con-
certs i balls corejats que van
tenir un gran èxit en la socie-
tat catalana. Segle i mig més
tard, la Federació de Cors
d’en Clavé ha rendit home-

natge al seu fundador amb la
celebració d’una setmana de
concerts a diferents equipa-
ments de Gràcia, que es va
cloure el passat 21 d’octubre.
Es va fer amb un concert co-
ral extraordinari al passeig
de Sant Joan al qual van as-
sistir, entre altres autoritats,
el president de la Generali-
tat, Josep Montilla, l’alcalde
de Barcelona, Jordi Hereu, i
el regidor del Districte, Gui-
llem Espriu.

Va ser un concert molt espe-
cial pel gran èxit de públic i
l’encert d’un repertori popu-
lar, especialment en el popur-
ri final de la coral mixta de la
Federació de Cors d’en Clavé
(FCC), la qual va cantar des
d’òperes de Wagner i Verdi
fins al Boig per tu de Sau, i
acabà amb Els Segadors.
També hi va participar el cor
d’homes de FCC, que van estar
acompanyats per la Banda de
Música d’El Prat de Llobregat.
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Esencial Mediterráneo ens vol ajudar a asso-
lir el benestar i per això posa al nostre

abast productes naturals per a la cura del nos-
tre cos i altres per crear un ambient agradable a
la nostra llar. A Gràcia, hi tenim des del 1993 la
botiga del carrer Astúries. La seva propietària,
Pilar Boada, destaca la varietat de productes i
l’òptima relació qualitat-preu. La línia facial de
dona té sempre molta tirada; la Pilar comenta
que és molt habitual que primer hi vagin les fi-
lles a comprar les cremes i després, les mares.

També tenen molt d’èxit les llets corporals
amb diferents essències, i la línia de cosmè-
tics per a home, cada cop més àmplia. A més
dels productes per al cos, la cara i el cabell, te-
nen productes per a la casa, com ambienta-
dors i encensos, per crear l’entorn que més
ens agradi. És un lloc ideal per trobar què re-
galar i on, a més, fan lots a mida. 

Esencial Mediterráneo
Astúries, 7 / Tel. 93 415 96 82

E L  T A U L E L L

Cosmètica natural mediterrània per al nostre benestar

A la botiga es ven cosmètica natural en un ambient agradable.

Joan Anton Font

E Q U I P A M E N T S

Daniel Romaní

F er tallers, passar una
bona estona entre amics,

conèixer gent, són alguns
dels propòsits dels centres cí-
vics de l’Ajuntament de Bar-
celona. Una de les claus de
l’èxit d’aquests equipaments
és que són oberts a la partici-
pació de qualsevol persona i
de qualsevol edat. 
El centre cívic El Coll ofereix
cursos i tallers, actuacions mu-
sicals, exposicions, espectacles
infantils, activitats festives i po-
pulars, cessió d’espais i els ser-
veis de ludoteca infantil, casal
de joves, espai multimèdia i es-
pai per a la gent gran. Enguany,
el centre cívic El Coll celebra el
quinzè aniversari. Va inaugu-

rar-se el 1992, un any molt sig-
nificatiu per a la ciutat de Bar-
celona, en què van posar-se en
marxa moltes coses, no totes
relacionades amb els Jocs

Olímpics. Amb motiu d’aquests
quinze anys, el passat mes d’oc-
tubre va inaugurar-se l’exposi-
ció “15 anys x 15 fotos”, i el dia
20 d’octubre va tenir lloc una
jornada de portes obertes. 
L’agenda d’activitats del centre
cívic El Coll, situat al carrer Al-
dea, 15, és molt atapeïda.

Aquest mateix mes de novem-
bre té lloc un concert de violí i
violoncel  a càrrec de David
Olmedo i Gaetane Duynslae-
ger (dijous 15 de novembre, a
les 21 h), un seguit d’activitats
sobre l’univers de les pel·lícu-
les Star Wars, amb motiu del
trentè aniversari del primer
film d’aquesta exitosa saga
(del 8 al 30 de novembre),
l’espectacle “Màgia per a tot-
hom” (dissabte 24 de novem-
bre, a les 18 hores), la setma-
na cultural “Gràcia amb Gaza”,
juntament amb altres centres
del Districte (del 19 al 24 de
novembre), i una visita a
l’Hort de l’Avi (dissabte 24 de
novembre, a les 10 h).

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

Aquest mes 
s'hi fan activitats
sobre les pel·lícules
de “Star Wars”

El centre cívic El Coll es va inaugurar el

1992. L’agenda d’activitats d’aquesta tar-

dor mostra l’àmplia oferta de l’equipament

Entre altres activitats, el centre cívic ofereix espectacles musicals.

El centre cívic El Coll celebra
el quinzè aniversari

S E R V E I  P Ú B L I C

Núria Mahamud

El Departament de Salut ha engegat un altre cop la
campanya de vacunació antigripal adreçada especial-
ment als grups de risc, als quals s’aplicaran de manera
gratuïta prop d’1.500.000 dosis de vacuna. Cal tenir en
compte que la grip pot tenir conseqüències mortals
–unes 3.000 persones moren cada any a Espanya d’a-
questa malaltia vírica– i que la millor manera de preve-
nir-la i evitar-ne les complicacions és vacunar-se.
La campanya de vacunació antigripal s’adreça especial-
ment a les persones que tenen un alt risc de complica-
cions si agafen el virus de la grip, com són les de més
de 60 anys, les que viuen en residències geriàtriques,
centres de malalties cròniques i malalties mentals, les
dones embarassades i les persones amb malalties pul-
monars o cardiovasculars cròniques, incloent-hi l’as-
ma. En aquest grup d’alt risc, també hi són incloses les
persones que han estat hospitalitzades a causa de ma-
lalties cròniques metabòliques –com la diabetis–, anè-
mies, malalties neuromusculars greus o immunosu-
pressores –com els portadors del VIH–, i malalties
renals o hepàtiques cròniques. Completen la llista els
infants i adolescents de 6 mesos a 18 anys tractats du-
rant un llarg temps amb àcid acetilsalicílic, la famosa
aspirina.
D’altra banda, la vacuna també és destinada als profes-
sionals sanitaris i altres treballadors que tenen contac-
te amb persones amb alt risc d’agafar la grip.
La campanya acabarà el 30 de novembre.

Més informació: 
www.gencat.net/salut
Telèfon Sanitat Respon: 902 111 444 

La campanya de vacunació
contra la grip acaba el 30
de novembre
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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

Web del PAM

El web permet als ciutadans informar-se
sobre el Programa d'Actuació Municipal
2008-2011, i participar en el debat i el
procés d'elaboració del document. A més,
els ciutadans poden presentar les seves
aportacions per mitjà d'un qüestionari
electrònic que es pot completar i enviar
des del mateix web del PAM. 
www.bcn.cat/pam

Blog PAM 

Permet que tothom pugui aportar propos-
tes concretes en cada àmbit d'actuació que
l'Ajuntament de Barcelona portarà a
terme durant els propers quatre anys. Es
pot iniciar una conversa sobre els assump-
tes següents: cohesió social, economia i
ocupació, proximitat, medi ambient, capi-
tal de Catalunya i bon govern. A més, per-
met conversar sobre propostes concretes
que l'Ajuntament durà a terme en els 10
districtes de la ciutat.
www.bcn.cat/blogpam

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

Pere S. Paredes

Eugeni Martínez, de 29 anys, va
ser operat i li van trasplantar

un ronyó el 1999; ara, com a vice-
president del Trasplantament Es-
port Club de Catalunya (TECC) vol
fomentar l’esport entre els tras-
plantats.
“El nostre club va ser fundat al
1997”, explica Martínez, “per di-
fondre l’esport entre les persones
que havien sofert un trasplanta-
ment d’algun òrgan o que estaven
en llista d’espera per a una operació
d’aquest tipus”.
“En aquells anys, hi havia un estudi
que demostrava que l’esport era po-
sitiu tant en pacients que havien de
ser operats com en els que n'esta-
ven, perquè milloraven molt la seva

qualitat de vida”, diu el vicepresi-
dent del TECC.
“El nostre missatge és molt clar”,
afirma el vicepresident, “intentem
demostrar que una donació és un
acte de fe, d’amor i pot millorar la
vida de moltes persones”.

Una problemàtica que possible-
ment pot tenir un trasplantament
és l’obligació de prendre una medi-
cació contínua que pot tenir efectes
secundaris. La pràctica de l’esport
pot ser un amortidor d’aquests

efectes i millorar la qualitat de vida
de la persona operada.
“Actualment”, indica Martínez,
“oferim programes d’entrenament
o rutines a tothom que hagi sofert
un trasplantament o que estigui en
llista d’espera i que vulguin apro-
fundir en l’esport”.
Per al TECC, la pràctica esportiva ha
de ser un protocol mèdic més que
ajudi a donar la màxima qualitat de
vida al pacient. Entre les activitats es-
portives que també realitza el TECC
estan les promocions, mitjançant la
seva participació en diferents curses
populars, per difondre la donació
d’òrgans, i la participació i organitza-
ció de torneigs nacionals i internacio-
nals: “entre nosaltres tenim esportis-
tes que han estat tres vegades
subcampions del món de tennis”.

Més informació:
TECC 
Tel: 661 802 012

Tothom sap que fer esport és una de les millors

medecines, però les persones que han sofert un

trasplantament ho saben més bé que ningú

Al club hi ha esportistes
que han estat 
subcampions del món
de tennis 

Eugeni Martínez, vicepresident del Trasplantament Esport Club de Catalunya.

El Trasplantament Esport Club de
Catalunya fomenta donació i esport

per MANEL
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Com sorgeix la idea de fer una
pel·lícula?
El projecte de rodar un documental és
una iniciativa que sorgeix de la Co-
missió del Centenari. Malgrat totes
les bones intencions posades, va que-
dar paralitzat després del procés elec-
toral que va viure el club. Llavors vaig
decidir tirar endavant personalment
el projecte, buscant ajuts externs a
TV3, l’Institut Català de les Indús-
tries Culturals (ICIC) i Diafragma PC,
la meva productora, que va posar-hi
les infraestructures necessàries per ti-
rar-lo endavant.
Què ha significat aquest film per
a vostè?
Aquesta pel·lícula ha estat, des d’un
punt de vista personal i emocional,
molt important, perquè per una ban-
da el meu pare havia estat vicepresi-
dent i president del club en diferents
etapes i, per l’altra, és una mica d’es-
tudi sobre la relació entre el barri de
Gràcia i l’Europa, que s’havien relacio-

nat molt durant els anys 60, època en
què hi va haver una excel·lent comu-
nió que no s ’ha tornat a donar
aquests darrers anys.
Vostè és soci de l’Europa?
Sí, el número 23. Me’n van fer als 4
anys i ja més grandet anava al futbol
amb el meu germà, que té 12 anys
més que jo.

I n'és seguidor habitual?
Ara hi vaig bastant sovint, potser no
amb una regularitat constant, però hi
he tornat a anar després d’uns anys
de no fer-ho.
On es podrà veure la pel·lícula?
Aquest documental és un producte
pensat per a la televisió i s’emetrà
properament per TV3. També hi ha la
possibilitat que es pugui veure en les

xarxes locals de televisió i per a des-
prés s’està estudiant la possibilitat de
treure’l en DVD, però aquesta opció
serà, com dic, per a més endavant.
Quins han estat els principals
problemes del film?
El principal és no trobar imatges anti-
gues de l’Europa, perquè no hem d’o-
blidar que nosaltres som un equip
modest i no disposem del banc d’i-
matges que tenen els altres tres
equips espanyols, que tenen pel·lícula
del seu centenari, com el Barcelona, el
Bilbao i el Real Madrid.
I ha quedat satisfet?
Penso que sí, perquè la relació entre
mitjans i resultats ha estat completa.
Aquesta és una pel·lícula adreçada a
la gent de l’Europa, als seus simpa-
titzants i a la gent de Gràcia. Inten-
tant sobretot explicar la història
d’un club esportiu, que la dècada de
1920 va tenir un pes molt important
en la vida de Barcelona i que després
ha tingut caigudes, però també grans
èxits, perquè ha estat un equip de
supervivència.
El film té moltes entrevistes,
com va anar tot això?
Bé, sí que han estat moltes les perso-

nes entrevistades, un grapat de gent
que feia temps que no veia, i d'altres,
com la de Ramallets, que no havia co-
negut. Però també ha estat interes-
sant saber com veia la història de
l’Europa en Jordi Pujol, o retrobar-me
amb tota una sèrie de jugadors dels
anys 60, que recordava de petit, quan
el meu pare em portava amb ell al
vestidor.
Això hauria estat possible si no
fossis director de cinema?
No, perquè aquests documentals de-
penen de la fe, la voluntat i la perseve-
rança de qui s’encarrega del projecte.
Per què es va fer director?
Segurament perquè de petit el cinema
va ser un món molt important, que
pràcticament m’absorbia les 24 hores
del dia i en certa manera el cine va
anar lligat a la meva evolució perso-
nal, sobretot en la meva relació al bar-
ri de Gràcia, que es dóna en aquelles
anades als vells cinemes com eren el
Máximo, el Núria, el Xile, el Texas, el
Mundial, el Principal, el Delicias, etc.
Quants films ha fet en la seva
carrera?
Nou llargmetratges per al cinema, dos
telemovies i quatre curtmetratges.

E N T R E V I S T A Carles Balagué, director de la pel·lícula “Cent anys del Club Esportiu Europa”

Carles Balagué a la plaça de Rius i Taulet.

La Casita Blanca, L’amor és estrany, Asunto inter-

no, Mal de amores, han estat algunes de les

pel·lícules més conegudes de Carles Balagué, un

gracienc de pedra picada i soci de l’Europa des de

la infantesa, que aquests dies ha presentat el film

del centenari del Club Esportiu Europa

“Aquesta és una pel·lícula
adreçada a la gent de

l’Europa, als socis,
simpatitzants i la gent 

de Gràcia”

“Ha estat una pel·lícula,
des d’un punt de vista 
personal i emocional,
molt important”

Josep Maria
Contel


