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Convivència, educació i cultura,
eixos de l’actuació municipal
CONVIVÈNCIA

EDUCACIÓ I CULTURA

EL COLL

Es vol garantir un ús
igualitari de l’espai
públic a tots els veïns

Més escoles bressol
i més recursos
per a la Festa Major

S’hi executaran
els projectes de
la Llei de barris

Autor del llibre
“La masmorra”

Pàg. 3

“Em vaig escapar del
peatge mínim de mitja
dotzena de bufetades”
PROJECTES

Pàg. 4

L’execució dels ajuts
de la Llei de barris al
Coll, projecte estrella

URBANISME

Pàg. 6

Una exposició mostra
els projectes del Pla
de barri del Coll

SERVEI PÚBLIC

Pàg. 6

Bústies per opinar
sobre els programes
d’actuació

POLIESPORTIU

Pàg. 7

Juga amb Gràcia

Els ciutadans podran
participar amb un SMS

Nova edició del cicle
d’activitats esportives per a
escolars

Celebració d’un Consell de Barri al Districte de Gràcia.

El procés participatiu per elaborar i consensuar el nou Programa
d’Actuació de Gràcia s’acaba d’iniciar. Servirà per conèixer les necessitats, preocupacions i idees
dels veïns i associacions del districte, i també per acordar els
projectes que el municipi hi portarà a terme durant els propers
anys. Per primer cop, els ciutadans podran enviar les seves
aportacions mitjançant un SMS
al número 7010 amb la paraula
“PAD gracia” i a continuació un
text de fins a 160 caràcters. També es pot participar responent els
qüestionaris distribuïts a diferents equipaments del districte.
La fase de recollida de propostes
durarà fins al 26 de novembre.
Pàg. 5
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INFOÚTIL

L ’A G E N D A

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
Aldea, 15-17.
Centre cívic La Sedeta
Sicília, 321.
Casal de barri Cardener
Cardener, 45.
Centre artesà Tradicionàrius
Travessia Sant Antoni, 6-8.

93 285 70 11
93 207 36 13

93 218 44 85

93 368 45 64

93 217 95 27

93 256 28 88
93 291 43 25
93 284 27 21

93 217 94 11
93 285 04 74
93 212 60 62
93 284 01 26
93 219 10 40

93 284 75 73
93 291 65 55
93 237 47 43

FARMÀCIES
www.farmaciesdeguardia.com

Dijous 25 d’octubre
Dissabte 20 d’octubre

Festival LEM 07

Rebombori i Quina Ballaruca!

A les 24 h. Bib. Vila de Gràcia (torrent de l’Olla, 104)
Festival de músiques alternatives. Amb l’actuació del
grup QA’A .

A partir de les 11 h. Carrers del Coll i centre cívic
15è aniversari del CC El Coll. Acompanya’ns a celebrar
el 15è aniversari del centre cívic amb una divertida cercavila pels carrers del barri i un espectacle d’animació.
No pararem de ballar! Cia. La Cremallera Teatre.

A les 19.30 h. Centre cívic El Coll (Aldea, 15-17)
Si teniu inquietuds artístiques i viviu al barri, us convidem a participar d’una tertúlia per tal de compartir, debatre i realitzar activitats de difusió de la pintura i l’art.

Divendres 26 d’octubre

Festival de hip hop
A les 18 h. Casal de Joves del Coll (Aldea, 15)
Actuació de Combinació Perfecta i un grup convidat.
Amb degustació de combinats fets al taller de cocktails.
Dissabte 27 d’octubre

Sílvia Orrico Quartet
A les 12.30 h. Centre cívic La Sedeta (Sicília, 321)
Música bossanova jazz.

A partir del 30 d’octubre
CAP Vallcarca-Sant Gervasi (Esteve Terrades, 30)
Un taller on s’exploraran els recursos per afrontar les pèrdues afectives que es viuen al llarg de la vida. Organitzat
pel Punt d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD).

Dimarts 9 i dimecres 10 d’ocubre

I aquest conte ja s’ha fos!!!
A les 17.30 h. Centre cívic El Coll (Aldea, 15-17)
Vols ser el protagonista d’un conte misteriós i divertit?

93 285 03 57
93 237 41 80

Dimecres 10 d’octubre

93 459 30 80

Alicia Patapam

93 217 87 23
93 415 50 98

Del 22 d’octubre al 27 de gener de 2008

Els grans artistes i el geni de Venècia

092
088

Caixa de Catalunya-La Pedrera (pg. de Gràcia, 92)
L’exposició mostra una imatge global del prestigi de
Venècia en l’Europa moderna en 127 obres que s’organitzen a partir de cinc grans àmbits temàtics: la pintura, el dibuix, el gravat, l’escultura i els llibres.
Del 3 al 31 d’octubre

112
061
091
080

SALUT
CAP Pare Claret
Sant Antoni Maria Claret, 19-23.
CAP Larrard
Travessera de Dalt, 79.
CAP Vallcarca
(Parc sanitari Pere Virgili)
Av.Vallcarca, 169-205.
(Edifici Pedraforca)
Servei d’urgències de
l’Hospital de l’Esperança (24 h)
Av. Santuari de Sant Josep
de la Muntanya, 12.
Centre de salut mental
d’adults de Gràcia
Mare de Déu del Coll, 41.

A les 19 h. Centre cívic El Coll (Aldea, 15-17)
A càrrec de Musicus, orquestra de flautes dolces.

De 17 a 20 h. Centre cívic La Sedeta (Sicília, 321)
Amb repartiment de castanyes i panellets.

Taller de separacions afectives

SERVEIS URGENTS
Telèfon únic d’emergències
Urgències sanitàries
Cos Nacional de Policia
Bombers

Concert 15è aniversari del CC Coll

Ball de castanyada per a gent gran

2a Tertúlia artística del Coll-Vallcarca:
l’impressionisme

SEGURETAT
U.T. Guàrdia Urbana Gràcia
Trilla, 10.
Comissaria Mossos d’Esquadra
Av.Vallcarca, 169-205.
Emergències Guàrdia Urbana
Emergències Mossos d’Esquadra

Dissabte 20 d’octubre
Dijous 25 d’octubre

Dijous 25 d’octubre

ALTRES SERVEIS
Punt d’informaciójove
Torrent de l’Olla, 104.
Oficina de rehabilitació
Pl. Rius i Taulet, 2, 2n.
Centre de recursos
Barcelona Sostenible
Nil Fabra, 20.
Arxiu municipal de Districte
Pl. Lesseps, 20-22
Agència tributària
Av. Príncep d’Astúries, 66.
Federació Festa Major de Gràcia
Igualada, 10.
C. de normalització lingüística
Príncep d’Astúries, 54, 2n.
Centre de recursos pedagògics
Topazi, 29.

A les 12.30 h. Centre cívic La Sedeta (Sicília, 321)
Repertori de jazz. Dani Rambla (piano), Joan Martí (contrabaix) i Quicu Samsó (bateria).

93 458 99 08

GENT GRAN
Casal d’avis de Gràcia
Mozart, 24.
Casal d’avis Montmany
Montmany, 45.
Casal d’avis de Penitents
Pg.Vall d’Hebron, 76-78.
Casal d’avis La Miranda
Av. Coll del Portell, 74.
Casal d’avis Siracusa
Siracusa, 23-27.

Trio Laina

Horari comercial. Astúries, travessera de Gràcia, Verdi
i Eix comercial de Gràcia Nova
Hi haurà activitats infantils, xocolatada, música i promocions comercials.

93 284 77 90

SERVEIS SOCIALS
Centre El Coll-Zona Nord
Aldea, 15.
Centre serveis socials Gràcia
Pl. Rius i Taulet, 6.
Of. serveis socials Generalitat
Providència, 42.
Centre d’atenció a
disminuïts (infants)
Grassot, 3, 4t.

Dissabte 20 d’octubre

El comerç surt al carrer

93 210 63 91

BIBLIOTEQUES
Biblioteca Jaume Fuster
Plaça Lesseps, 20.
Biblioteca Vila de Gràcia
Torrent de l’Olla, 104
Biblioteca del centre de
treball i documentació
Gran de Gràcia, 126.

Dissabte 6 d’octubre

93 208 25 70

A les 18 h. Bib. Vila de Gràcia (torrent de l’Olla, 104)
Narració de contes. A partir de 3 anys.
Dimecres 24 d’octubre

Tsiname: un viatge a l’Amazònia
A les 17.30 h. Centre cívic La Sedeta (Sicília, 321)
Espectacle de titelles que vol sensibilitzar els nens sobre la situació de l’Amazònia a través de contes i llegendes. Del grup Zia Guantazo.

Centre Cívic El Coll: 15 anys, 15 fotos
Centre cívic El Coll (Aldea, 15-17)
Recull de fotografies que il·lustra els quinze anys d’activitat del centre cívic des de la seva inauguració l’any
1992. Col·labora: Zô3 grup fotogràfic del Coll.

Dimecres 31 d’octubre

El gran llibre de com dibuixar còmics
A les 18 h. Bib. Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20)
Cicle Enreda’t a l’acció.

902 011 040

93 259 44 22

GRÀCIA
B A R C E L O N A

www.bcn.cat/publicacions
bcnrevistes@bcn.cat

93 367 41 00

93 218 93 02

Una publicació de l’Ajuntament de Barcelona. Consell d’Edicions i Publicacions: Carles Martí, Enric Casas, Jordi Martí, Joan Conde, Glòria Figuerola, Víctor
Gimeno, Màrius Rubert, Joan A. Dalmau, Carme Gibert i José Pérez Freijo. Director: Enric Casas. Director editorial: José Pérez Freijo. Director de continguts: Joan
Àngel Frigola. Relacions Institucionals: Joan Ariza. Redacció: Pilar Fernández, Gerard Maristany, Felicia Esquinas, Núria Mahamud, Daniel Venteo, Pere S. Paredes, Josep
Maria Contel, Joan Anton Font, Dolors Roset, Beatriu Sanchís, Daniel Romaní, David Sabaté, Isabel Deniel. Coordinació general: José Miguel Esteban. Coordinació de
fotografia: Rafael Escudé. Fotografia: Antoni Lajusticia, Pepa Álvarez, Cristina Diestro, Josep Maria Contel, Luis Clua, Julio Parralo, Ariadna Borràs, Vicente Zambrano,
Daniel Diego i Oriol Molas. Disseny: Subirà i Associats. Maquetació i preimpressió: Agustín Viguera, Cristina Vidal. Edició WEB: Miquel Navarro. Producció: Maribel
Baños. Impressió: Printer Industria Gráfica Newco, SL. Manipulació: General Servei, SA. Distribució: M. Àngels Alonso i Serveis de Correus. Administració: Ascensió
García. Departament d’Imatge i Producció Editorial. Pg. Zona Franca, 60. 08038 Barcelona. Dipòsit legal: B. 29.175-1994.
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Gràcia aposta per l’educació,
la cultura i la convivència
Les prioritats del Districte per
als propers quatre anys són
aconseguir que l’espai públic
sigui un lloc de convivència per
a tothom, augmentar l’oferta
d’escola pública i donar suport
a la vida cultural de Gràcia

Es preveu completar la xarxa de biblioteques.

Felicia Esquinas
a densitat urbana de Gràcia és un component important del seu atractiu, però
també és un repte a l’hora
d’organitzar l’ús de l’espai públic. El nou Programa d’Actuació del Districte (PAD), que determinarà els projectes que
durà a terme l’Ajuntament fins
al 2011, vol donar prioritat a
aquesta qüestió. Els propers
quatre anys es treballarà per
aconseguir que tots els ciutadans puguin gaudir per un

L

Es vol donar prioritat a la construcció
de noves
escoles bressol
igual dels carrers, les places i
els equipaments, i perquè
aquests espais ho siguin també de convivència.
L’educació és una altra prioritat. El PAD preveu augmentar el nombre de places públiques en les etapes de bressol,
primària i secundària. La

construcció de noves escoles
bressol és una tasca que s’ha
marcat amb lletres vermelles.
L a fita a assolir, amb el
temps, és que n’hi hagi una a
cada barri.
També es vol fomentar la implicació de les escoles amb el
seu entorn i el seu paper socialitzador, d’acord amb un
programa municipal iniciat
l’any passat. Les escoles obriran els seus espais fora de
l’horari lectiu i oferiran activitats per a famílies i joves.

La vida cultural de Gràcia és
el tercer pilar de declaració
d’intencions municipal. Una
part molt important n’és el
moviment associatiu, al qual
s’ajudarà a fer front a les necessitats de recursos i d’espais. Entre els objectius
principals, destaca l’augment dels recursos de supor t a la Federació Festa
Major i la recerca de noves
fórmules que facilitin l’accés
a locals per acollir les entitats i comissions de carrers
de la Federació.

A

La millora dels centres cívics
i casals de barri, l’adequació
de La Violeta i la construcció
de la biblioteca del barri de
Penitents completen els projectes culturals.
L’Ajuntament obre ara un
procés participatiu perquè
els veïns i les entitats de
Gràcia aportin suggeriments
al programa. La versió completa del Programa d’Actuació
Municipal es pot consultar al
web www.bcn.cat.
Més informació a les pàgines 4 i 5.

EL NORD AL PUNT DE MIRA

La recerca d’un equilibri entre tots els barris del districte
és un dels grans objectius del nou Programa d’Actuació.
Especialment,l’equilibri entre la Vila de Gràcia i els barris
del Coll, la Salut i Vallcarca i els Penitents, coneguts com
a barris del Nord. Per començar a treballar es disposa
d’una eina immillorable, la Llei de barris, que ha atorgat
15,7 milions d’euros per a la millora del Coll.

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

Sebas Alsina
Administratiu

Manel Aguilar
Agent comercial

Núria Garcia
Administrativa

Xènia Prochnow
Administrativa

Mar Costa
Fotògrafa

Salomé Roca
Assistent social

Donaria prioritat a la
neteja dels parcs i a l’eliminació dels excrements de gossos.
També faria biblioteques i equipaments per
a joves, perquè es troben barrejats amb els
nens.

Procuraria millorar la
convivència amb els
establiments i les botigues, perquè hi ha gent
que vol dormir i no pot
i gent que vol sortir i
no els deixen.

Faria voreres més
amples i més parcs i,
sobretot, escoles bressol
públiques. Una cosa
que també faria, però
no sé com, és mantenir
l’esperit de barri pel
que fa als comerços tradicionals.

Sobre todo parques
para niños, porque los
que hay son pocos, y
quitaría policía porque
aquí en el barrio hay
demasiada.

Principalment, faria
pisos de protecció oficial i donaria prioritat
a la gent del barri.
També faria més espais
verds i centres cívics i
culturals.

Posaria pistes de bàsquet i de futbol dins
dels parcs i les places,
perquè no hi ha espai
perquè juguin els nens
més grans de 7 anys.
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J. M. Contel

El primer autobús
L’11 d’agost de 1906, es va inaugurar a Barcelona la primera línia d’autobús urbà, en clara competència amb el
tramvia. Pocs mesos abans d’aquesta data, l’Ajuntament
havia autoritzat la Compañía de Ómnibus y Tranvías “La
Catalana” a fer les proves pertinents per posar en servei
aquesta nova modalitat de transport. Amb aquesta finalitat, l’empresa va aconseguir de la Compagnie des Ómnibus de París que els enviés un autobús marca Brillie-Sghneider, amb imperial i capacitat per a 30 viatgers.
Arribat el cotxe a Barcelona, pintat de groc clar i mostrant
encara als seus costats el nom de la companyia francesa,
inicià el període de prova, mentre arribaven cinc vehicles
més. Amb aquesta petita flota, la qual els seus propietaris
exhibiren com a reclam per diferents carrers de la ciutat,
va arribar el dia de la inauguració. Els cotxes sortiren de la
plaça Catalunya en direcció a l’Arrabassada pel passeig de
Gràcia, el carrer Gran de Gràcia i l'avinguda de la República Argentina. Ja de tornada, es va oferir a tots els convidats un banquet al restaurant La Maison Dorée.
L’endemà dia 12, la línia que cobria l’itinerari de la plaça
de Catalunya fins a la de Trilla, a Gràcia, quedava oberta
al públic, el qual, encuriosit per aquell nou mitjà, pagava
10 cèntims per trajecte, o 5 cèntims abans de les 7 h del
matí. Als autobusos que anaven en direcció a la plaça Trilla, els costava bastant pujar a bona marxa, i el soroll dels
motors i el fum causaven molèsties constants a viatgers i
vianants. A més, els cotxes s’espatllaven sovint i les reparacions eren lentes. Finalment, l’Ajuntament va suprimir
aquesta línia el 23 de desembre de 1908.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 368 45 66

Un dels autobusos al passeig de Gràcia.
(Foto: Arxiu JMC)

PROJECTES

L’execució dels ajuts de la Llei de
barris al Coll, projecte estrella
La Llei de barris al
Coll, les noves
escoles bressol i
un equipament
d’associacionisme
juvenil, entre els
projectes inclosos
al Programa
F. E.
l projecte estrella del
nou Programa d’Actuació de Gràcia és l’execució
de la Llei de barris al Coll,
amb una inversió de 15,7
milions d’euros. Aquesta
quantitat es destinarà a
millorar les condicions i la
qualitat de vida dels veïns
del barri, segons fonts del
Districte, amb una sèrie de
mesures destinades a facilitar la mobilitat a l’interior
del barri i la seva connexió
amb la resta de la ciutat.
Cal tenir en compte que el
Coll és un barri amb una
orografia marcada pels
forts pendents i una població d’edat avançada i rendes baixes la major part.
L’actuació més significativa
serà la instal·lació d’escales
mecàniques al carrer Móra
la Nova, les quals enllaçaran els carrers Beat Almató
i Tirso. I al carrer Jaume
Cabrera, on les escales
mecàniques salvaran un
desnivell de 16 metres entre la placeta Montserrat i
la nova plaça Laguna de
Lanao. També es reurbanitzaran els carrers FunosesLlussà i Pineda, amb la cre-

E

El barri del Coll tindrà noves escales mecàniques.
ació d’un nou accés al parc
de la Creueta del Coll.
Altres projectes són la rehabilitació del parc d’habitatges, la creació de camins

Un nou equipament
a Gran de Gràcia
acollirà associacions juvenils
de tot Barcelona
escolars, la instal·lació d’ascensors, de baranes als
trams de carrers amb més
pendents i de paviment antilliscant a les voreres amb
més d’un 12% de pendent.
La Llei de barris també preveu obrir una parada de la

línia 5 del metro al Coll.
Les escoles bressol són una
de les prioritats del nou Programa d’Actuació. Se n’està
construint una a la plaça Alfons Comín i estan en projecte la Josep Maria de Sagarra (al passeig de la Vall
d'Hebron, 64) i una altra al
carrer Neptú. Paral·lelament
s’emprendrà la recerca d’espais per dotar d’escoles bressol tots els barris.
En fase d’obres es troba un
nou equipament per a joves al carrer Gran de Gràcia. L’equipament acollirà el
casal d’associacions juvenils de Barcelona i tindrà
espais per a les associacions juvenils del districte.
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Els ciutadans podran enviar
propostes amb un SMS
El procés participatiu permetrà conèixer
les necessitats dels veïns i consensuar les
actuacions dels propers anys
F.Esquinas
l procés participatiu per
elaborar i consensuar el
nou Programa d’Actuació de
Gràcia s’acaba d’iniciar. El
procés servirà per conèixer les
necessitats, preocupacions i
idees dels veïns i les associacions del districte, i també
per acordar els projectes que
el municipi hi portarà a terme
els propers anys. La fase de
recollida de propostes durarà
fins al 26 de novembre.
Els ciutadans que a títol individual vulguin fer suggeriments o opinar poden enviar
un SMS al número 7010 amb
la paraula “PAD GR” i a continuació un text de fins a 160
caràcters. El cost del missatge
és de 0,15 euros.
També es pot participar responent els qüestionaris distribuïts als equipaments següents: l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà (Francisco Giner, 46),
la Seu del Districte (pl. Rius i

E

Taulet, 2), les biblioteques Vila
de Gràcia (Torrent de l’Olla,
104) i Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20-22), els centres cívics
del Coll (Aldea, 15-17) i La Sedeta (Sicília, 321), els casals de
barri Cardener (Cardener, 45) i
La Miranda (av. Coll del Portell, 74), els Lluïsos de Gràcia
(pl. del Nord, 7-10), el casal d’a-

La recollida de
propostes s’acaba el
dia 26 de novembre
vis Penitents (pg. Vall d’Hebron, 78) i els mercats de l’Abaceria Central (travessera de
Gràcia, 186), l’Estrella (Providència, 170), la Llibertat (pl.
Gal·la Placídia) i de Lesseps
(Verdi, 200).
Els qüestionaris es podran dipositar en les urnes que s’han
instal·lat també en els equipaments esmentats.
Paral·lelament a la recollida de

les propostes dels veïns, durant octubre i novembre es
reuniran les diferents comissions de treball del districte.
També se celebraran cinc consells de Barri (el Coll, Vallcarca i
els Penitents, la Salut, Vila de
Gràcia i el Camp d’en Grassot i
Gràcia Nova).
És previst que el novembre es
faci una jornada de treball a la
qual es convidarà les associacions de Gràcia i els membres
dels consells de participació.
Amb les aportacions de totes
aquestes trobades i les fetes
pels veïns individualment se
celebrarà un Consell Ciutadà.
Posteriorment tindrà lloc el
Plenari del Districte, on s’aprovarà el Programa d’Actuació
definitiu. El 21 de desembre
l’Ajuntament acollirà el Plenari
on s’aprovaran el Programa
d’Actuació Municipal i els deus
programes d’actuació dels districtes.
Més informació:
www.bcn.cat/gracia
i per a altres aportacions,
al correu electrònic
participagracia@bcn.cat
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f NOTÍCIES
Com viure les separacions i la pèrdua
El Punt d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD) de
Gràcia organitza un taller sobre separacions afectives i elaboració de les pèrdues per a dones, on s’exploraran els recursos per afrontar les pèrdues que es
viuen al llarg de la vida. El taller, que és gratuït, comença el 30 d’octubre i es farà al CAP Vallcarca-Sant
Gervasi (c. Esteve Terradas, 30). Cal inscripció prèvia. Més informació: 93 291 43 30.

El comerç surt al carrer
El 6 d’octubre se celebra una nova jornada de comerç
al carrer. Es farà als carrers Astúries i travessera de
Gràcia (entre Gran de Gràcia i Torrent de l’Olla) i al
carrer Verdi durant tot el dia, i a l’Eix Comercial Gràcia Nova (plaça Joanic i carrers Camèlies, Sardenya i
Escorial, entre d’altres) fins a les 15 hores. Hi haurà
activitats infantils, xocolatada, música i promocions
comercials.

Trenta anys de “Star Wars” al Coll
Coll Fantasy celebra els trenta anys de l’estrena de
La guerra de les galàxies (Star Wars) amb un cicle
d’activitats sobre ciència-ficció, fantasia i còmic al
centre cívic el Coll (c. Aldea, 15). Del 8 al 30 de novembre, hi haurà una Marató de Cinema, una exposició sobre la pel·lícula, tallers infantils, xerrades de
ciència i ciència-ficció o un torneig de jocs de rol, entre altres propostes.

Nou paviment al carrer Sant Camil
La pavimentació del carrer Sant Camil ja s’ha acabat.
El carrer ha quedat amb un únic nivell, la qual cosa
representa una millora de la mobilitat per als
vianants i especialment per als nens de l’escola La
Farigola de Vallcarca. D’altra banda, al torrent del
Remei i davant d’aquest centre educatiu, s’hi ha
instal·lat un gual elevat per fer reduir la velocitat als
vehicles.

Imatge d’arxiu d’un consell de barri.

Continua endavant el pla comunitari del barri de la Salut
Dolors Roset
a s’han començat a realitzar alguns projectes del pla
comunitari. El primer i més
avançat és el de la Festa Major,
la qual aquest any ja s’ha organitzat d’acord amb les noves
propostes. Una de les mancances que s’havien detectat a la
Salut era una baixa percepció
de la identitat de barri. Per reforçar aquest aspecte, la comissió de la Festa Major va proposar que hi hagués més entitats

J

L’exposició “Apunts d’Història”, que es va inaugurar amb la Festa Major.

en l’organització, que la festa
es fes en més escenaris i que
s’organitzessin més activitats. I
així es va fer aquest mateix setembre amb un augment molt
considerable dels grups organitzadors. També es va ampliar el nombre d’activitats, sobretot per a joves i nens.
Una altra de les propostes que
també està avançada és la d’activitats esportives, elaborada
per la comissió Fem Barri, i ja
s’han organitzat caminades

per fer conèixer els voltants,
entre d’altres. La resta de comissions que treballen en
aquest pla comunitari són les
de Cultura i Associacionisme,
Parc Güell i Mobilitat. La característica principal d’aquesta
iniciativa és que el procés sencer està obert a la participació
de tothom del barri que hi vulgui prendre part.
Per a més informació: Casal
Cardener (c. Cardener, 45)
Tel. 93 402 31 07

6

G R À C I A

SERVEI PÚBLIC

Octubre 2007

URBANISME

Bústies per opinar sobre
els programes d’actuació

Una exposició mostra els projectes
del Pla de barri del Coll

Redacció
A banda de la possibilitat de trucar al telèfon del civisme
(900 226 226), d’enviar correus electrònics al web del
Districte o de l’Ajuntament i missatges de text amb mòbil, els ciutadans poden utilitzar mitjans més tradicionals
per fer arribar les seves opinions sobre els programes
d’actuació, com és l’ús de les butlletes impreses per l’Ajuntament amb aquesta finalitat, tant les que pregunten
sobre els programes del Districte com les que ho fan sobre el Programa d’Actuació de la ciutat en el seu conjunt.
Aquestes butlletes es poden enviar per correu postal o dipositar-les a les bústies col·locades en punts estratègics
del districte.

Durant el setembre,
el centre cívic El Coll
ha exposat els projectes que es portaran a terme gràcies
al Pla d’intervenció
integral del barri

A Gràcia, les bústies per al procés de participació estan situades als punts següents:
Seu del Districte
• Rius i Taulet, 2
Oficina d’Atenció al Ciutadà
• Francisco Giner, 46
Biblioteques
• Jaume Fuster (plaça de Lesseps, 20)
• Vila de Gràcia (Torrent de l’Olla, 104)
Centres cívics i altres equipaments
• El Coll (Aldea, 15-17)
• La Sedeta (Sicília, 321)
• Casal de barri Cardener (Cardener, 45)
• Casal de barri La Miranda (av. Coll del Portell, 74)
• Lluisos de Gràcia (pl. del Nord, 7-10)
• Casal d’avis Penitents (pg. de la Vall d’Hebron, 78)
Mercats municipals
• L’Abaceria Central (trav. de Gràcia 186)
• L’Estrella (Pi i Margall, 73-75)
• La Llibertat (pl. Gal·la Placídia)
• Lesseps (Verdi, 200)
En aquests mateixos llocs es pot recollir el fullet explicatiu i la butlleta per participar en l’elaboració del Programa d’Actuació del Districte.

Redacció
oincidint amb l’inici de la
Festa Major del barri, el
passat 7 de setembre, es va
inaugurar al centre cívic El
Coll una exposició per donar
a conèixer al veïnat els projectes que s’hi realitzaran fins
a l’any 2011, dins del marc de
la Llei de barris. Aquests projectes conformen el Pla d’intervenció integral del Coll,
adreçat a millorar la qualitat
de vida d’uns ciutadans que
han de conviure amb alguns
dels pendents més pronunciats de tot Barcelona.
La mostra, que es va tancar el
28 de setembre, explicava
amb plafons i fotografies totes les actuacions aprovades
als diferents camps que defineix la Llei de barris. Al de
millora de l’espai públic i dotació d’espais verds, s’hi faran
set projectes, entre els quals
la urbanització de carrers del
sector Portell, on també es
vol construir una ronda verda a un tram de camí sense
urbanitzar que hi ha al costat
del parc Güell.
Les subvencions de la Llei de

C

Inauguració de la mostra, que va tenir lloc el 7 de setembre.
barris per a la rehabilitació i
l’equipament dels elements
col·lectius dels edificis (instal·lació d’ascensors, millora
d’accessibilitat...) podran arribar fins al 50% del pressu-

La rehabilitació del
parc d’habitatges
tindrà subvencions
fins a un 50%
post. També hi haurà la possibilitat d’aïllar tèrmicament
els habitatges i instal·lar-hi
plaques solars.
Un dels camps més importants és el de l’accessibilitat i
la supressió de barreres ar-

E L TAU L E L L

quitectòniques al barri, on
s’ha aprovat la construcció
d’escales mecàniques al carrer
Móra la Nova i Jaume Cabrera, a més de la instal·lació de
baranes als carrers.
Altres projectes són la creació
d’un Centre d’Interpretació
del Modernisme a la finca
Sant Salvador, de Jujol, d’una
escola-taller de jardineria,
d'una aula d’educació mediambiental a la finca Turull i
d’una xarxa d’intercanvi de
coneixements entre els veïns.
També es posarà en marxa
un programa per donar la
benvinguda a la nova immigració.
Més informació a la pàgina 4

Joan Anton Font

Moda alegre per vestir amb un toc especial
l Piano és un establiment de moda que s’allunya dels aires convencionals. El porta la
Tina García, una dissenyadora que aposta per
una moda juvenil, amb colors vius, per a aquelles persones que no es conformen amb qualsevol cosa i volen vestir amb un toc especial. Són
quatre els establiments que té la Tina a la mateixa illa, el més antic és el de Verdi, 20 bis, on
hi ha la roba de carrer i urbana per a dona. A l’altra vorera, hi trobem la de roba d’home i al carrer de l’Or hi ha la botiga dedicada a roba de fes-

E

Al Piano hi ha peces úniques a preu assequible.

ta. També al carrer Verdi hi ha la botiga de sabates Terciopelo, amb models d’allò més originals.
La Tina ofereix a El Piano peces úniques a preu
assequible i a més renova contínuament els models i no deixa res de la temporada anterior als
prestatges; d’una semana per l’altra s’hi troben
models nous. Molta clientela és de Gràcia, però
també en té força d'altres llocs.
El Piano
C. Verdi, 20 bis / Tel. 93 415 51 76
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POLIESPORTIU

Nova edició del cicle d’activitats
esportives "Juga amb Gràcia"

TELEVISIÓ

Més de 500 participants
prenen part del PIBATCROSS, on es reuneixen
tres activitats esportives:
piragüisme, bàsquet i
cross

RÀDIO

Pere S.Paredes
urant la setmana del 17 al 21 de
setembre es va celebrar al parc
de la Creueta del Coll la primera de
les set propostes del “Juga amb Gràcia”, cicle d’activitats esportives que
any rere any organitzen els professors i les professores d’educació física
de diferents centres educatius amb el
suport del Districte de Gràcia.
Amb el nom de PIBATCROSS, els
nens i les nenes de cinquè de Primària van gaudir d’una nova modalitat
esportiva: la combinació de piragüisme, bàsquet i cross.
D’una banda, els alumnes van aprofitar l'estany del parc de la Creueta
del Coll, on van gaudir d’un esport
que habitualment no tenen l’oportunitat de practicar. També van
mostrar la seva habilitat en l'art
d'encistellar jugant a bàsquet a les
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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 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

D

Revista Gracinova
Muntaner, 521, entl.
De l’Associació de Comerciants Gracinova
Tel. 93 284 77 13

Participant a l’edició passada de “Juga amb Gràcia”.
pistes esportives del parc i, finalment, participaren en un cross,
aprofitant els desnivells del parc.
Un cop finalitzada la prova del
cross, l’equip de salut comunitària
del Districte va fer una xerrada a
tots els nens i nenes sobre l'esmorzar saludable.
Les escoles que han pres part aquest
any en el PIBATCROSS, amb més de
500 participants, han estat: Patronat
Domènech, Baldiri i Reixach, La Sedeta, Montseny, Sagrada Família,
Turó del Cargol, Pare Poveda, Pau Casals, Josep Maria Jujol, Rius i Taulet,

Cada activitat esportiva
és formada per la barreja d’alumnes dels diferents centres escolars

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
La Farigola de Vallcarca, escoles SEK,
Cor de Maria, Gravi i Vedruna Gràcia.
Una de les característiques de totes
les activitats del "Juga amb Gràcia" és
que els grups que realitzen cada una
de les activitats esportives estan formats per la barreja d’alumnes dels diferents centres educatius amb l’objectiu de fomentar valors com el
respecte i la convivència.
Durant el curs que comença és previst de realitzar les activitats del cicle "Juga amb Gràcia" següents:
Jocs tradicionals: octubre (alumnes
de segon); Atletisme: novembre
(alumnes de sisè); Mira què faig
(psicomotricitat): febrer (alumnes
de P3 i P4); Jocs d’arreu del Món:
març (alumnes de 1r); Esports alternatius i jocs cooperarius: abril
(alumnes de 3r), i Esports a la natura: maig (alumnes de cicle mitjà).

Coneix els parcs de la ciutat!

El web Aparca't es renova amb nous
reportatges sobre els parcs de la Ciutadella, Sant Martí, el Guinardó o el Jardí
de les Heures. Visiteu aquests parcs de
Barcelona i en podreu conèixer la història i tots els secrets que amaguen.
www.bcn.cat/aparcat/ca/aparcat.htm
Web de Bombers

per MANEL

Entre altres seccions, el nou web de
Bombers de Barcelona inclou un apartat
d'actualitat com també consells de
Protecció Civil i Prevenció. A més, es pot
consultar Fahrenheit 451, la revista dels
Bombers de Barcelona i veure fotos
històriques del cos.
www.bcn.cat/bombers
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J o a n Ve n t u ra , a u to r d e l l l i b re “ L a m a s m o r ra ”

“Em vaig escapar del
peatge mínim de mitja
dotzena de bufetades”
Tres mesos justos abans de morir Franco, un petit
incident a la plaça del Sol va ser durament reprimit per la policia. Aquella nit, quan Joan Ventura
es trobava en el bar Reus, avui Tosca, va ser detingut. Ara, trenta-dos anys després, ha presentat un
llibre on fa un ampli repàs dels fets

Josep Maria
Contel

Quins records té d’aquest lloc?
Els d’una frustració.
I això?
El 20 d’agost de 1975, mentre prenia
un refresc a la terrassa d’aquest bar,
“un gris”, metralleta en mà, em va
obligar acompanyar-lo.
Quin malson, oi?
Més que un malson. Encara recordo
el camí entre el bar i la travessera de
Gràcia, que vaig fer encanonat per
una metralleta.
Per què?
M’he esforçat molt per poder trobarhi una causa, però no n’hi havia cap.
Llavors?
Estava fent temps per anar a l’envelat
de la plaça del Sol i vaig acabar passant la nit a la comissaria de Gràcia.
I el perquè de tot plegat?
En aquells moments l'ignorava.
Desprès, a poc a poc, em vaig assabentar que durant el recital del Raimon, a la plaça del Sol, s’hi havien

produït uns aldarulls. Posteriorment,
vaig descobrir que aquest avalot havia
estat provocat per la mateixa policia.
Quan va començar a entendre el
que passava?
Més que entendre, a assabentar-me'n,
perquè entendre-ho, encara no ho entenc ara.
...!
Doncs a través del que anava intuint,
mentre feia cua a la comissaria per
ser identificat. I després, per l’intercanvi de comentaris dels altres detinguts que vaig sentir, mentre estàvem
tancats a les gàbies de la comissaria
de Gràcia.
Com va acabar tot això?
Aquella matinada, ens van ficar els 27
detinguts en un furgó cel·lular i ens
van dur a la prefectura de la Via Laietana. Afortunadament, jo vaig sortir
lliure el divendres a darrera hora de la
tarda, unes 48 hores després. Però no
tots van tenir la mateixa sort, perquè
nou detinguts van anar a parar a la
presó.
I les conseqüències?
En aquells moments, la sensació de
sentir-te vigilat en tot moment. Des-

Joan Ventura a la plaça del Sol, davant on hi havia la secretaria de l’envelat.

prés cap, perquè em vaig escapar del
peatge mínim de mitja dotzena de
bufetades, a més de “gaudir” de la visita a dos tenebrosos centres repressius del franquisme. Per sort, sempre
he pogut tenir la fredor mental d’haver viscut aquell afer com una simple
anècdota i, per tant, l’he pogut mirar
amb ulls d’espectador imparcial.

“Vaig ser un cronista
convidat a presenciar les
atrocitats del règim”
Ara tot això ho recull en un llibre, per què?
Doncs per deixar-ne constància. Com
que anímicament no em va afectar,
he pogut relatar aquesta vivència en
forma de crònica, ja que podríem dir
que vaig ser un cronista convidat a
presenciar les atrocitats del règim,
des de dins de les seves masmorres.
Una altra cosa també va ser deixar
constància d’una víctima mortal indi-

recta, anònima, perquè un xicot de les
27 persones detingudes es va intentar suïcidar, a les mateixes dependències de la Via Laietana, a causa de les
pallisses rebudes, i si bé van aconseguir salvar-lo, dos anys després, destrossat mentalment per aquells fets,
va acabar traient-se la vida.
Trenta anys després, què hi
aporta el seu llibre?
No sé si hi aporta res d’interessant,
però si més no és la visió d’uns fets
des de l’altre costat. Només cal comparar la remor que va fer córrer la mateixa policia parlant d’uns policies
agredits i greument lesionats (fins i
tot deien que un d’ells havia mort),
amb l’atestat de la mateixa policia, el
qual evidentment no s’ha fet públic
fins a l’aparició del llibre, 32 anys després, on es relata que els danys soferts pels policies foren mínims. Com
que la història sempre l’escriuen els
vencedors, és bo que quan sorgeix la
possibilitat, s'aprofiti l'ocasió i es faci
pública la versió no oficial i més propera a la realitat, versió que molt sovint resta amagada molts anys i, a vegades, fins i tot segles.

