
La Festa Major de Gràcia 
celebra 190 anys

NOVETATS

La plaça del
Diamant acollirà
concerts de jazz

ESPAIS

Es guarniran 19
carrers, un dels quals
dedicat als grans 

MÚSICA

Hi actuaran Quico
Pi de la Serra i
Joan Isaac
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E N T R E V I S TA Pàg. 8

Ricard Estruch
President de la Federació
Festa Major de Gràcia

“La Festa Major ha 
de ser música, color,
llum, alegria”

E Q U I PA M E N T S Pàg. 6

Llac de la Creueta
del Coll 
Inicia la temporada d’estiu

E N T I TAT S Pàg. 4

Associació Rauxa
Guardonada amb el premi
Vila de Gràcia

El passat 9 de maig es va inau-
gurar el nou hospital de dia del
Parc Sanitari Pere Virgili. El
centre, que porta el nom de
Sant Jordi, està situat a l’edifici
Llevant del Parc Sanitari, amb
accés pel carrer d’Esteve Terra-
das, 30. El mateix dia que s’es-
trenaven oficialment les noves
instal·lacions, que tenen capaci-
tat per a 27 places, es posava la
primera pedra simbòlica de la
rehabilitació i ampliació de l’edi-
fici Xaloc, on s’ubicarà el nou
centre sociosanitari del parc, el
qual tindrà capacitat per a 147
llits hospitalaris. Es preveu que
aquest nou equipament entri en
funcionament cap al final del
2008.

Nou hospital de dia al
Parc Sanitari Pere Virgili

Pacients realitzant activitats a les noves instal·lacions. Pàg. 5

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Club Esportiu Europa 
Celebra el seu centenari 
ple d’història

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Consells per 
prevenir els efectes
negatius de la calor
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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’Informació Jove 93 284 75 73
Torrent de l’Olla, 104.
Oficina de Rehabilitació 93 291 65 55
Pl. Rius i Taulet, 2, 2n.
Centre de Recursos 93 237 47 43
Barcelona Sostenible
Nil Fabra, 20.
Arxiu Municipal de Districte 93 285 03 57
Pl. Lesseps, 20-22 
Agència Tributària 93 237 41 80
Av. Príncep d’Astúries, 66.
Federació Festa Major de Gràcia 93 459 30 80
Igualada, 10.
C. de Normalització Lingüística 93 217 87 23
Príncep d’Astúries, 54, 2n.
Centre de Recursos Pedagògics 93 415 50 98
Topazi, 29.

SEGURETAT

U.T. Guàrdia Urbana Gràcia
Trilla, 10.
Comissaria Mossos d’Esquadra
Hospital Militar, 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. Hospital Militar, 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

FESTA MAJOR DE GRÀCIA

Divendres 27 de juliol
Presentació samarreta 
i espais de la Festa Major 
A les 21.30 h. Plaça Rius i Taulet
Amenitzat per un concert de la Banda Municipal de
Barcelona. Acte previ a la Festa Major.

Dimarts 14 d’agost
Pregó
A les 19 h. Plaça Rius i Taulet

Dimecres 15 d’agost
Misa i seguici festiu d’autoritats
A les 11 h. a l’esglèsia de Santa Maria de Gràcia
Ballet de Déu i matí de Festa Major
A partir de les 12 h. a la pl. Rius i Taulet
Cercavila popular
A les 19 h. Inici: Gran de Gràcia amb travessera de Gràcia.

Del 15 al 21 d’agost
Espai de la Música
A les 22 h. Oratori de Sant Felip Neri
Espai de la Dansa
A les 22 h. Passeig de Sant Joan

Dijous 16 d’agost
Homenatge a Sant Roc
Lloc: Llibertat amb Fraternitat
Sarsuela
A les 22 h. Bailén (entre Còrsega i Indústria)

Divendres 17 d’agost
Entrega de premis dels carrers guarnits
A les 18 h. Plaça Rius i Taulet

Dissabte 18 d’agost
Baixada del Pilar Caminant
A les 20 h. Plaça Rius i Taulet
Aplec del Cargol
A les 20 h. Plaça Manuel Torrente

Diumenge 19 d’agost
Trobada castellera
A les 12 h. Plaça Rius i Taulet

Fins al 31 de juliol
Deserts
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20)
Fotografies de Michael Martin que proposen un viatge a
través dels diferents deserts del món.

Divendres 13 de juliol
Conciencia de Grupo 
A les 21.30 h. Centre Cívic El Coll (Aldea, 15)
Dos artistes, germans, ens mostraran la seva particular
relació amb el món a través de les seves cançons. 

Divendres 21 de juliol
Recull de peces per a violí
A les 22 h. Sala Estudi Vila de Gràcia (Torrent de l’Olla, 104)
A càrrec de Montserrat Albors.

LA PLAÇA DEL FOLK
Tots els concerts són a les 22 h. Plaça del Sol
Dimecres 15 d’agost
Pont d’Arcalís i Les Violines
Dijous 16 d’agost
Sol i serena
Amb Tazuff Kabum i D’Lustige Klique i Dj Dr. Batonga.
Divendres 17 d’agost
Korronzi
Divendres 18 d’agost
Música Nostra
Divendres 19 d’agost
Jaume Arnella i Solistes de la Costa
Divendres 20 d’agost
Orquestra Àrab de Barcelona
Divendres 21d’agost
Els tranquils rondellaires

Divendres 13 de juliol
El ángel exterminador
A les 22 h. Sala Estudi Vila de Gràcia (Torrent de l’Olla, 104)
Pel·lícula de Luis Buñuel.

Dimecres 18 de juliol
El ladrón de bicicletas
A les 22 h. Sala Estudi Vila de Gràcia (Torrent de l’Olla, 104)
Pel·lícula de Vittorio De Sica.

Europe is living a celebration
A les 20 i 21.30 h. La Caldera (Torrent d’en Vidalet, 43)
Dansa, performance, audiovisuals. D’Àrea Tangent dins
el Festival Grec. Entrada Lliure.

Dijous 30 d’agost
Jove putejat
A les 19 h. Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20)
Monòleg d’humor de Toni Mata.
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Núria Mahamud

La Festa Major de Gràcia
és un dels grans focus

d’atracció de l’estiu barceloní.
Una gran festa popular en la
qual participen al llarg de
l’any prop de 500 persones
que dissenyen i elaboren els
originals guarniments que
cobreixen els carrers de la
vila, un fet que la fa única, i
en la qual col·laboren la gran
majoria d’entitats de Gràcia,
coordinades per la Federació
de Festa Major. 
En aquesta edició es decora-
ran dinou carrers i places, en-

tre les quals la del Poble Ro-
maní. Com a novetat, el carrer
Siracusa –on es troba el casal
d’avis– es convertirà en l’Espai
de la Gent Gran i serà guarnit
per la mateixa Federació de
Festa Major de Gràcia.
També es renova el concurs
de poesia i relats breus, que
torna als orígens i tindrà com
a únic tema la festa major. Les
bases es poden consultar al
web de la Federació (www.fes-
tamajordegracia.cat).
Una altra novetat seran els
concerts de jazz a la nit i les
activitats infantils a la plaça

del Diamant, en col·laboració
amb la Federació de la Festa
Major de Gràcia i el Districte.
Es tracta d’una nova aposta
pels concerts, com el ja con-

solidat concert de música
clàssica a l’església de Santa
Maria de Gràcia (més cone-
guda com de Jesús) o el cicle
de cantautors a l’església de
Sant Felip Neri, que comp-
tarà, entre altres, amb Joan
Isaac i Quico Pi de la Serra.
El teatre infantil i juvenil té es-
pai reservat al passeig de Sant
Joan, dedicat a la dansa tradi-
cional i contemporània, amb
les actuacions de l’Orfeó Gra-
cienc i la Factoria Mascaró,
mentre que la plaça Joanic
acollirà les activitats del cente-
nari del Club Esportiu Europa.

Com ja és tradicional, també
hi haurà actuació castellera i
la cercavila de cultura popu-

lar, que enguany incorpo-
rarà gr ups tradicionals
d’Alsàcia, Mallorca i Perú,
entre altres.

Més informació:
www.bcn.cat/gracia 
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Portalada del carrer Tordera l’any passat.

La Festa Major de Gràcia 

celebra 190 anys i continua

sorprenent amb l’espectacularitat

dels seus carrers guarnits,

una tasca en què col·laboren 

unes 500 persones

Música tranquil·la i actes
populars per la Festa Major

C IU TA DA N S  OPINE N

Glòria Estruch
Joan Blanques de
dalt

Hi participarem guar-
nint la nostra part de
carrer i prenem part en
tots els actes que orga-
nitza la Federació de
Festa Major.

Enric Junyent
Gegants de Gràcia

Farem un nou acte el
dia del pregó, el seguici
d’autoritats i la IX
Trobada popular. Des
de fa dos anys, la Festa
està molt millor i
nosaltres ens hi trobem
molt a gust.

Xavier Aldavat
Drac de Gràcia

Comencem amb moltes
ganes ja el dia 15 amb
el seguici d’autoritats.
L’afinitat que hi ha
amb la Federació és
cada cop més estrets i
tenim moltes ganes i
moltes energies.

Miquel Rius
Carrer Mozart

Hi participarem fent
les activitats plegats,
guarnint el carrer i coo-
perant amb altres
carrers i amb les activi-
tats de la Federació. I,
com sempre, farem
activitats infantils i
concerts.

“Charlie”
Carrer Tordera

Hi participarem, com
cada any, guarnint el
carrer, que per a nosal-
tres és la màxima
expressió, i gaudint de
les activitats.

Joan Martorell
Verdi del mig

El projecte de guarnit
ja estava projectat de
fa temps. Aquest any
volem que les figures
creatives es prolonguin
per tot el carrer. Hem
treballat amb restes de
cotxes.

C o m  p a r t i c i p a r a n  a  l a  F e s t a  M a j o r  d ’ e n g u a n y ?  

El jazz serà el
protagonista
de les nits a la 
plaça del Diamant

P R E S E N TA C I Ó  D E  L A  F E S TA  M A J O RA
El cartell anunciador de la Festa Major 2007 és obra de
Ramón Ezcurra, il·lustrador publicitari veí d’Esplugues
que va guanyar el concurs que organitza la Federació
Festa Major de Gràcia. El dia 27 de juliol, a les 21.30 h, la
plaça Rius i Taulet acollirà la presentació de la samarreta i
dels espais de festa, en un acte que comptarà amb la par-
ticipació de les colles de cultura popular i la Banda
Municipal.

 



G R À C I A4 Juliol 2007

E N T I T A T S  

Felicia Esquinas

E l Vila de Gràcia és l’úl-
tim de la dotzena de

premis que ha rebut l’Asso-
ciació Rauxa, entre els quals
el Premi Nacional de Drogo-
dependències Reina Sofia o
dues distincions de les Na-
cions Unides. Rere aquesta
trajectòria hi ha una entitat
sense ànim de lucre que es
dedica a rehabilitar persones
indigents del carrer afecta-
des d'alcoholisme crònic. 
Rauxa es va crear el 1989
amb la voluntat d’ajudar les
persones que vivien al carrer.
L’associació, però, de seguida
va constatar que un percen-
tatge molt alt d’aquestes per-
sones eren alcohòliques
(Rauxa calcula que més d’un
50%)  i havien arribat a una
situació de marginació a
conseqüència d'aquesta ad-

dicció, per això s’hi van espe-
cialitzar.
El programa de rehabilita-
ció de Rauxa dura dos anys
i mig i té diverses fases:
captació mitjançant una
furgoneta amb lliteres que

s’ofereixen a la gent del car-
rer per dormir i on se’ ls
motiva per iniciar un trac-
tament; desintoxicació i re-
habilitació a l’alberg de la
Comunitat Terapèutica
Rauxa, i pisos terapèutics
de lloguer on conviuen els
pacients mentre avancen
cap a la reinserció social. 

Però aquesta reinserció no és
possible sense la laboral.
L’associació ha desenvolupat
dues vies: la cooperativa
Rauxa, on es fan treballs de
paleta, pintura o petites mu-
dances, entre d’altres, i La
Terrasseta (Fraternitat, 40),
restaurant obert a tot el pú-
blic que no serveix alcohol i
on treballen els pacients.
Això els permet adaptar-se a
una situació laboral normal,
pagar el lloguer del pis i es-
talviar per a quan acabin el
tractament.
A partir de les sis de la tar-
da, La Terrasseta funciona
com a menjador social, on
cada dia sopen 152 perso-
nes necessitades i deriva-
des per assistents socials
de tot Barcelona.

Més informació:
Associació Rauxa
Doctor Rizal, 14, baixos 
T. 93 415 62 98
www. rauxa.org
asrauxa@rauxa.org

L’Associació Rauxa, guardonada
amb el premi Vila de Gràcia 

Representants de l’Associació Rauxa en l’acte d’entrega dels premis Vila de Gràcia.

A La Terrasseta,
el restaurant de
Rauxa, hi treballen
les persones en
tractament

Rauxa és una entitat sense ànim de
lucre que rehabilita persones sense 
sostre que pateixen alcoholisme crònic 

Pau i Llibertat,
els gegants de Gràcia

J. M. ContelÀLB UM HI S TÒR IC

El mes de febrer de 1981, l’Àrea de Cultura del Districte de
Gràcia va convocar un concurs públic per al disseny d’una
parella de gegants i un drac representatius de la vila. L’ob-
jectiu era començar a dotar-se d’un patrimoni públic de fi-
gures, d’un conjunt d’imatgeria festiva pròpia. El mes de
maig, el jurat que presidia la regidora de Gràcia, Mercè
Sala, emetia el seu veredicte: el concurs del disseny de ge-
gants el va guanyar la gracienca Àngels Jutglar, la qual va
rebre també l’encàrrec de construir-los l’any 1982.
El gegant representa un senyor benestant de final del segle
XIX i la geganta, una dona gracienca de bona família de la
mateixa època. La mateixa Àngels Jutglar explicava que
“…tenint en compte que els gegants són elements festius,
ha semblat oportú vestir-los engalanats, perquè convidin a
la festa i alhora donar-los un aspecte solemne.”
En un acte  multitudinari que va tenir lloc el dia 24 de
març de 1985 a la plaça Rius i Taulet, els gegants van ser
batejats amb el nom de Pau i Llibertat. Foren apadrinats
pels gegants de la Ciutat.
Pau i Llibertat i la resta de figures i col·lectius que integren
la Cultura Popular de Gràcia tenen el seu principal punt de
referència en el calendari festiu gracienc. Són sempre pre-
sents a les diverses activitats de la Festa Major. En desta-
quen el Seguici d’Autoritats, el Matí de Festa Major, la Cer-
cavila de Cultura Popular, Sant Roc... També participen en
altres moments de l’any festiu com, per exemple, la cloen-
da del Festival Tradicionàrius, la Diada de la Independèn-
cia o la Festa dels Foguerons de Sant Antoni. 
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 368 45 66

Pau i Llibertat el dia del seu bateig. (Foto: Arxiu
Municipal del Districte de Gràcia - Fons Carrer Gran)

 



Daniel Venteo

El Parc Sanitari Pere Virgi-
li, que ocupa les instal·la-

cions de l’antic Hospital Mili-
tar a l’avinguda de Vallcarca,
avança en la seva transforma-
ció. El passat 9 de maig es
van inaugurar les noves ins-
tal·lacions de l’hospital de dia
Sant Jordi. 
El nou centre té capacitat per
a 27 places, el gestiona el
Parc Sanitari i ha estat cons-
truït per la Fundació Viure i
Conviure de Caixa Catalunya,
que col·labora de manera es-
table amb el Servei Català de
la Salut per promoure de ma-
nera conjunta iniciatives i ac-
tuacions en l’àmbit de l’aten-
ció sociosanitària.
L’hospital presta servei a tot-
hom que requereix atenció
sociosanitària però no un in-
grés convencional a l’hospi-

tal, sinó cures d’infermeria,
medicació, exercicis de fisio-
teràpia i altres teràpies du-

rant el dia per poder tornar
després a casa seva a passar
la nit. 
L’equip bàsic del nou hospital
de dia Sant Jordi està format

per deu professionals, amb
metges, psicòlegs, personal
d’infermeria, logopedes, fi-
sioterapeutes, treballadors
socials i personal administra-
tiu. Les instal·lacions del cen-
tre ocupen uns 320 m2 i in-
clouen sala de teràpia i espais
de consulta per a l’avaluació
geriàtrica dels pacients, entre
d’altres. El pressupost total
del nou equipament ha estat
d’uns 435.000 euros.

Nou centre sociosanitari
Ja han començat les obres de
remodelació i ampliació del
Centre Sociosanitari, el qual
estarà ubicat a l’edifici Xaloc
del Parc. Es tracta d’una ac-
tuació prevista en el conveni
de col·laboració entre la Ge-
neralitat i l’Ajuntament per
millorar la xarxa sanitària de
la ciutat. El nou edifici, de
quatre plantes i  més de
5.400 m2 de superfície, tindrà
capacitat per a 147 llits socio-
sanitaris. La inversió prevista
per a la construcció del nou
equipament és de 13,2 mi-
lions d’euros. 

Exercici a l’aire lliure al Park Güell
Cada dilluns de juliol es fa un programa d’exercici a
l’aire lliure al Park Güell. És una activitat gratuïta
que dura 55 minuts i proposa exercicis senzills i di-
vertits per millorar la condició física. Per participar-
hi només cal presentar-se a la porta principal del
parc els dilluns a les 11 hores, amb roba còmoda. No
cal inscripció. És organitzat pel Pla de Desenvolupa-
ment Comunitari de La Salut.

Premi per a l’Escola Vedruna-Gràcia
L’Escola Vedruna-Gràcia ha guanyat el primer premi
del concurs “Sons i Cançons”, celebrat al Palau de la
Música, en la categoria de nens i nenes de 3 a 8 anys.
La final del concurs, organitzat per Acció Escolar del
Congrés de Cultura Catalana, va tenir lloc el passat
19 de juny. Hi van participar 372 corals d’escoles de
tot Catalunya, de les quals quinze van arribar a la
final.

XI Trofeu de Gimnàstica Femenina
Un total de 46 gimnastes de 12 clubs de Catalunya,
d’Holanda i de Bèlgica van competir a l’onzena edició
del Trofeu Internacional Vila de Gràcia de Gimnàsti-
ca Artística Femenina, celebrat el passat 9 de juny al
pavelló del Club Tennis de la Salut. L’equip belga
Gym Passion Herseaux va guanyar el trofeu, organit-
zat pel Club Esportiu La Salle Gràcia, el qual va que-
dar en tercera posició.

Campus de Bàsquet Pedagogium
El Club de Bàsquet Pedagogium organitza, durant
tot aquest mes i per primer cop, el Campus Bàsquet
Pedagogium “Passa-t’ho bé”, adreçat a nens i nenes
de 8 a 14 anys. El campus es fa al CEIP Josep M. Jujol
(riera de Sant Miquel, 53) de dilluns a divendres, de
17.30 a 19.30 h, i costa 27 euros per setmana. El
Club de Bàsquet Pedagogium es va fundar el 1953. 
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N O T Í C I E SfEntra en funcionament el nou
hospital de dia Sant Jordi
El Parc Sanitari Pere
Virgili estrena un
nou centre en el seu
complex: l’hospital
de dia Sant Jordi,
amb capacitat per 
a 27 places

Activitats al nou hospital de dia.

El Parc Sanitari Pere
Virgili està esdeve-
nint un complex
sociosanitari de
referència a la
ciutat

Voreres i paviment estan a un sol nivell.

Renovat el carrer Grassot entre Pare Claret i travessera
JAF

El veïnat del carrer Grassot
ha estrenat carrer en el

tram que va de la travessera a
Sant Antoni Maria Claret. A la
primeria de juny es van acabar
les obres que han permès una
renovació total d’aquest tram,
que ara és una via amb voreres
i paviment a un sol nivell, tot i
que les voreres queden separa-
des del paviment per una ren-
glera de pilones que protegei-
xen el pas dels vianants.

D’aquesta manera s’ha millo-
rat l’accessibilitat del carrer.
Aquest renovat tram del car-
rer Grassot té papereres i en-
llumenat nou, el qual s’ha tret
de les façanes dels edificis. Els
nous fanals són d’un model
que evita la contaminació lu-
mínica, perquè enfoca directa-
ment cap al terra i d’aquesta
manera que s’aprofita tota la
llum que fa. S’han posat jardi-
neres al llarg de tot el tram de
carrer, les quals seran retira-

des a la tardor, quan s’hi pu-
guin plantar arbres.
A banda d’aquestes actuacions
més visibles, també s’han dut
a terme altres millores que no
es veuen tant, perquè han
quedat amagades sota terra,
però que no són menys im-
portants: s’ha fet el clavegue-
ram nou i s’han soterrat les lí-
nies elèctriques que, fins ara,
eren aèries. Tota aquesta reno-
vació s’ha fet aprofitant que
calia fer el clavegueram.

E L  PA R C  S A N I TA R I  P E R E  V I R G I L IA
El complex del Parc agrupa diversos serveis assisten-

cials, a més de la seu de l’Institut Català d’Avaluacions

Mèdiques, la comissaria de Mossos, la cafeteria-restau-

rant (que també gestiona les dietes dels pacients), entre

d’altres. En l’actualitat hi treballen unes 800 persones.

Els propers anys és prevista la construcció de diversos

equipaments d’ús públic i administratiu, com ara l’edifi-

ci d’emergències 112, centres de salut mental i alzhei-

mer, com també un aparcament
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Ala travessera de Gràcia, al costat del mercat
de l’Abaceria, hi ha un establiment que es

nodreix de la tradició per enfortir el seu prestigi.
La bacallaneria Ros va ser fundada l’any 1929
per en Pere Ros i la seva esposa, Pepita Vaccaro.
Abans en Pere tenia una cansaladeria, però
quan es va casar, el negoci es va convertir en ba-
callaneria, ja que la seva esposa provenia d’una
família de bacallaners. El fill del matrimoni, Sal-
vador Ros, va agafar el relleu i se’n va fer càrrec
fins que es va jubilar ara fa un parell d’anys. Ara

hi trobem  en Miquel Ros, la tercera generació,
que manté la tradició i que ha reformat l’establi-
ment, però n'ha mantingut elements originals,
com el taulell de marbre. Avui dia, a més del ba-
callà remullat de tota la vida, l'establiment ofe-
reix plats cuinats que van des de les croquetes i
la pasta de bunyols, fins a vint receptes dife-
rents de bacallà.
Bacallaneria Ros
Travessera de Gràcia, 188    
Tel. 93 213 75 96

E L  T A U L E L L

Una bacallaneria que pren força de la tradició

Tres generacions dels Ros han regentat la bacallaneria.

Joan Anton Font

E Q U I P A M E N T S  

Beatriu Sanchís

Amb l’arribada de la calor,
visitar el llac del parc de

la Creueta del Coll es conver-
teix en una opció  ideal per
combatre les altes temperatu-
res. Des del passat mes de
juny i fins a l’11 de setembre
se'n poden visitar les instal·la-
cions. Es tracta d’un espai
verd que aprofita l’antiga pe-
drera del Coll, situada a la fal-
da d’un dels turons de la ciu-
tat. Destaca al mig del parc
l’enorme piscina pública amb
les dimensions d’un llac. So-
bre la làmina d’aigua, d’un
pam de fondària, profunditat
que la fa molt adequada per

als més petits, penja una im-
posant escultura de formigó
d’Eduardo Chillida. L’horari
de l'estany és des de les 10
fins a les 20 hores. Els preus,
molt assequibles, varien se-
gons l’edat dels usuaris. 
Al costat del llac s’obre una
plaça, plantada d’alzines, acà-
cies i palmeres. El perfil del
llac també incorpora platafor-
mes que s'hi endinsen. Exis-
teix un contrafort de grades
que permet seure i contem-
plar l’activitat que hi ha dins
l’aigua. El paisatge de tot el
parc és típicament mediterra-
ni amb tarongers i espais en-
jardinats que contrasten amb

les zones de vegetació es-
pontània de l’entorn. 
Cal recordar que l’any 2005 el
parc va reobrir les seves por-

tes després d’unes obres de re-
habilitació que van consistir
en la col·locació de xarxes i en
la reparació integral del llac. Al
parc també hi ha una àrea de
jocs infatils, fonts, bar, zona
de picnic, pistes de boxes, tau-
les de ping-pong i vàters.

Més informació:
Llac del parc de la Creueta 
del Coll 
Mare de Déu del Coll, 77

Al costat del llac
s’obre una plaça,
plantada d’alzines,
acàcies i palmeres

El llac, de grans dimensions, té una fondària
d’un pam que el converteix en un espai
aquàtic ideal per als més petits

El llac es va remodelar fa dos anys.

El llac del parc de la Creueta del
Coll inicia la temporada d’estiu

S E R V E I  P Ú B L I C

N. M.
Les altes temperatures que es preveuen per a aquest
estiu poden fer-ho passar molt malament a grups de
persones especialment vulnerables als efectes de la ca-
lor, com ara les més grans de 75 anys, persones amb
discapacitats físiques o psíquiques o que fan un activi-
tat física important, nadons, diabètics, hipertensos,
obesos, malalts crònics (cardiorespiratoris, hepàtics,
amb Parkinson i Alzheimer) i els que prenen medica-
ció per al sistema nerviós central.
Per prevenir les conseqüències més dramàtiques, 
el Departament de Salut ha activat un pla d’actuació
que serà vigent fins al 15 de setembre i que inclou
l’elaboració de plans específics en cada centre 
sanitar i una campanya d’informació amb recoma-
nacions a la població.
Hi ha alguns símptomes clars que ens poden alertar
que algú està patint un cop de calor: temperatura molt
alta, mal de cap, nàusees, set intensa, convulsions,
somnolència o pèrdua del coneixement. En aquest cas,
cal traslladar la persona a un indret més fresc, donar-
li aigua, mullar-la i ventar-la. I avisar urgentment els
serveis sanitaris (061). 
Cal beure molta aigua i sucs, fins i tot sense tenir set;
evitar les begudes alcohòliques i els menjars molt ca-
lents i calòrics. A casa, s’han de tancar les persianes de
les finestres on toca el sol i obrir-les durant la nit per
refrescar-la. Ventiladors i aire condicionat també ens
ajudaran a mantenir les estances més fresques. Al car-
rer, a més d’evitar caminar pel sol, és convenient por-
tar sempre una ampolla d’aigua, vestir amb roba lleu-
gera i de colors clars i cobrir-se el cap.

Més informació: 
Sanitat Respon: 902 111 444 (24 h)
Urgències: 061 

Pla per prevenir els efectes
negatius de la calor
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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

Nou portal de tràmits

"Tràmits on line" s'ha posat en línia amb
l'objectiu d'aconseguir que el conjunt de
la ciutadania i les empreses estalviïn
temps a l'hora de tramitar i fer gestions
amb l'Ajuntament. Permet realitzar de
manera íntegra el 87% dels tràmits més
demanats a l'Ajuntament. A més, incor-
pora el servei Call me back, amb què la
persona usuària demana ajuda tot fent
un clic en un botó i l'Ajuntament li truca
per oferir-li ajuda.
www.bcn.cat/tramits

Viatjar en el temps amb el vol virtual

Sobrevolar els carrers i les places de la
ciutat de Barcelona de després de la
postguerra, o observar com la franja
marítima de la ciutat ha canviat amb la
recuperació de les platges en només
cinquanta anys, són algunes de les
noves possibilitats engrescadores que
ofereix la versió última del programa
Vol Virtual per Barcelona del web bcn. 
www.bcn.cat/volvirtual

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

Pere S. Paredes

El CE Europa, un dels equips
fundadors de la Lliga de Fut-

bol espanyola, celebra aquest any
el seu centenari amb tot un seguit
d’actes esportius, culturals i so-
cials, amb els quals es donarà a
conèixer la seva llarga i prolífica
història no només en l'àmbit del
barri  i del districte, sinó també a
tota la ciutat.
Un dels actes més populars que ha
realitzat el CE Europa ha estat el
partit del centenari, disputat con-
tra el Club Atlètico Osasuna el
passat juny a l'estadi Nou Sarde-
nya. La sort no va acompanyar l’e-
quip gracienc, ja que va perdre per
un ajustat 1 a 2, però va tenir tot
l’ambient com si es tractés d’una
final europea.
Coincidint amb els actes que s’han
realitzat per a aquesta gran celebra-
ció, el Club Esportiu Europa, ha es-
tat escollit pel Consejo Superior de
Deportes per ingressar a la catego-
ria de Plata de la prestigiós Orde
del Mèrit Esportiu. Amb aquest re-
coneixement, el club gracienc se si-
tua al mateix nivell que altres enti-
tats històriques catalanes, com el
RCD Espanyol o el CE Sabadell.
Un altre acte ha estat la proclama-
ció del president d’Honor del Cen-
tenari de l’entitat gracienca, que

ha recaigut en la persona de Xavier
Solano, màxim responsable del
grup Restaura
A més a més, l’entitat presidida per
Gillaume De Bode va presentar el
segell del centenari, de curs legal,
que circularà en totes les cartes que

l'Europa enviï durant el seu cente-
nari. També durant aquest any, el
club català ha estrenat un logotip
on es barreja tota la simbologia d’a-
questa emblemàtica entitat.
Durant el que resta d’activitats del
Centenari, els socis, seguidors, sim-
patitzants i públic en general po-
dran gaudir, entre d’altres, d’una
gran exposició d’imatges retrospec-
tives, quadres, trofeus i fotografies
de l’Europa; d’un cicle itinerant de
conferències i col·loquis sobre el
club, d’un documental sobre els
cent anys del CE Europa, trobades
entre els socis i la publicació d’un
llibre sobre el centenari.

Més informació:
CE Europa 
Secretari Coloma, 140 
Tel. 932 102 551
Fax. 932 105 605
administracio@ceeuropa.com

Al 1907 va néixer a la Vila
de Gràcia el CE Europa.
Ara, amb més de 1.800
socis, és un referent
esportiu i social del barri
i de la ciutat

Un segell de curs legal 
i un nou logotip
marcaran aquesta
important celebració

Cartell del centenari.

El Club Esportiu Europa celebra
el seu centenari ple d’història

per MANEL
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Enguany vostè s’estrena com a
president de la Federació. Quina
és la composició de la seva Junta?
Som una Junta de continuïtat amb
l’aspiració de millorar tot allò que
creiem que es pugui millorar. La Festa
Major ja està inventada, però el que cal
és treballar per adaptar-la als nous
temps i també a les noves demandes
socials i culturals de la nostra societat.
Quines són les seves prioritats?
Un dels nostres reptes principals és
poder afrontar econòmicament la con-
tinuïtat de la Federació i de la Festa
Major. Som conscients que rebem una
aportació important de les administra-
cions, però que això no és suficient per
afrontar amb qualitat la Festa Major
en general. Quan parlo de qualitat em
refereixo tant als guarniments com a
activitats culturals i d’espectacle que es
fan en els carrers i també a la mateixa
Federació. I per a això ens calen recur-
sos. Estem treballant per convertir-
nos en Fundació a fi d'assolir aquest
repte de qualitat i poder buscar, tam-
bé, el patrocini privat. A la Federació,
ja se n’havia parlat, però durant un

cert temps hi va haver un canvi de
rumb. Nosaltres considerem que cal
treballar fermament per esdevenir una
Fundació.
Quan creu que  això s’hauria de
fer realitat?
La nostra previsió és que siguem una
Fundació d’aquí un any, per la Festa
Major, o any i mig a tot estirar.
Com es podria vincular l’esponso-
rització privada a la festa?
Per exemple, amb el patrocini no no-
més d’un espectacle concret, sinó d’es-
pais sencers, com el de la música, el de
la dansa, etc. Així la Federació podria
destinar part dels seus recursos a do-
tar millor el pressupost dels carrers. La
nostra Festa Major, sense guarni-
ments, no és Festa Major. 
Ara bé, contra les inclemències
dels temps no es pot fer res?
No podem lluitar-hi, però hi lluitem!
Perquè nosaltres no podem vendre la
festa sense guarniments.
Sovint oblidem que la festa és el
resultat de tot un any de treball...
Sí, el dia 15 d’agost traiem a l’aparador
tota la feina feta en el transcurs de
l’any, per una sèrie de veïns d’una vin-
tena d’associacions de carrer, que han
treballat moltes tardes i molts caps de
setmana. Molta gent no es deu ni ima-
ginar la feinada que hi ha darrere la

festa. Aquest treball previ és, potser,
encara més important que els matei-
xos dies de festa. És una convivència
molt important i hem de fer que no
decaigui i que no patim tant. Perquè la
gent de Festa Major patim, per exem-
ple, per fer front a les despeses econò-
miques que això origina. Treballem
perquè tots els carrers puguin disposar
del seu propi local, i no sabem si això
serà possible. Aquest és un repte que
no només depèn de nosaltres, sinó
també dels ajuts que puguem tenir.

Se sent la Federació prou acom-
panyada per les administracions?
Necessitem que ens ajudin més, cosa
que no vol dir que no estiguem con-
tents amb el pas que s’ha fet per part
de les administracions, perquè els úl-
tims tres anys s’ha doblat la subvenció
que rebíem. Però també hem de tenir
en compte d’on partíem: els últims
vuit o nou anys estàvem sota mínims.

Estem agraïts pels ajuts que rebem
ara, a còpia de ser molt insistents. Si
abans teníem l’aigua al nas... ara no-
més la tenim al coll!, però continuem
tenint mancances, necessitem un cop
de mà.
Tot i que no és responsabilitat de
la Federació, com s’encara en-
guany la seguretat ciutadana, la
celebració en pau de la festa?
Nosaltres no som experts en aquests
assumptes, però el que volem és que
es pugui garantir un servei d’ordre efi-
caç: no volem un estat policial, però sí
un servei públic que faci sentir la gent
acompanyada, tant de dia com de nit.
Sembla que l’any passat es va aconse-
guir, però no només per una presència
policial més nombrosa, que sí que hi
era, sinó pel comportament cívic de la
gent. El que no podrem evitar mai és
que uns pocs brètols destrossin en una
nit tota una setmana de Festa Major i
un any de feina. La festa ha de ser mú-
sica, color, llum, alegria. Hi insisteixo:
demanem civisme i convivència.
Quina crida ciutadana li agrada-
ria fer davant la propera Festa
Major?
Que val la pena l’esforç que fem al llarg
de l’any per preparar la Festa Major i
que cal lluitar perquè la celebració no
decaigui. Bona Festa Major!

E N T R E V I S T A R ic ard  Estr uc h ,  pres ident  de  la  Federac ió  Festa  Ma jor  de  Gràc ia

Estruch vol adaptar la festa a las demandes socials  i culturals.

Ricard Estruch afronta la presidència de 

la Federació Festa Major de Gràcia amb 

el repte de modernitzar l’entitat i adaptar-ne 

la programació als nous temps

“El treball previ és,
potser, encara més
important que els 

mateixos dies de festa”

“La Festa Major ha 
de ser música, color,
llum, alegria”

Daniel 
Venteo

 


