
TROBADA

L’acte aplega familiars,
amics i admiradors en
una emotiva trobada

La societat civil gracienca
recorda Ovidi Montllor

ACTE

Es descobreix una 
placa a la casa on va
viure els darrers anys

DEDICACIÓ

Diverses entitats de
Gràcia recuperen la
seva memòria
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E N T R E V I S TA Pàg. 8

Maria Soler
Presidenta de l’Associació 
de Venedors del mercat de 
la Llibertat

“Les obres al mercat 
de la Llibertat 
eren necessàries 
per modernitzar-se 
i avançar”

E Q U I PA M E N T S Pàg. 6

Sala Beckett 
Ofereix un cicle de teatre
català per a tot aquest any

E N T I TAT S Pàg. 4

Nexe Fundació
Té l’única escola bressol 
per a nens amb 
pluridiscapacitat 

La dona és present, avui en dia,
en pràcticament tots els àmbits
de la vida social i política. Hi ha
administratives, tècniques, regi-
dores, advocades, jutgesses, met-
gesses... Una àmplia part de les
persones que treballen actual-
ment a l’Ajuntament de Barcelona
són dones i fan les seves tasques
en tots els àmbits i professions.
Això que sembla molt lògic, no ha
estat, però, sempre així. L’Arxiu
Municipal de l’Ajuntament de Bar-
celona ha organitzat una exposi-
ció que mostra com la dona s’ha
anat incorporant, a poc a poc, a
l’Ajuntament. Com s’ha passat
d’una època en què les dones te-
nien prohibit l’accés als càrrecs
polítics, a la realitat actual.

Una exposició mostra l’accés
de les dones a l’Ajuntament 

Una de les imatges que es poden contemplar a l’exposició. Pàg. 5

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

“Mira què faig!”
Descobreix les habilitats
motrius als més menuts

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Concurs de dibuix 
escolar per a la 
portada de la guia
d’escoles
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ATENCIÓ AL CIUTADÀ

Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) 

Francisco Giner, 46.
Telèfon d’informació 010 

(preu: 0,55 euros + IVA /cada 3 minuts o fracció).
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

Dissabte 21 d’abril
Sant Jordi i companyia
A les 18.30 h. Centre Cívic El Coll (Aldea, 15-17)
El cavaller, el drac, la princesa, les doncelles... en una
versió molt diferent. Cia. Quitxalla de Contes.

Diumenge 25 d’abril
Sant Jordi
A les 12 h, al Teatre dels Lluïsos (pl. del Nord, 5)
Titelles de la Companyia El Forat del Niu.

Dissabte 12 de maig
Musicològic
A les 13 h. Parc de la Creueta del Coll
Un grup de músics en directe animaran la festa engres-
cant a tothom amb les seves cançons ‘mediambientals’.

Dissabte 12 de maig
El bosc màgic
A les 18 h. Bib. Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20)
Taller lúdic i participatiu dins el cicle Mots en joc.

Diumenge 13 de maig
Les senyores Virginia i Pepeta
A les 12 h, al Teatre dels Lluïsos (pl. del Nord, 5)
Màgia a càrrec de la Companyia Xicana.

Diumenge 27 de maig
Cloenda del cicle de titelles 
A les 11 h. Plaça del Nord
Amb l’actuació de quatre companyies: El Forat del Niu,
Pengim Penjam, Teia Moné i Titelles Babi.

Fins al 22 d’abril
19è Concurs de Dibuix Sant Medir
Consell Municipal del Districte (pl. Rius i Taulet, 2)
Mostra dels dibuixos presentats al concurs.

Del 9 al 20 de maig
Oxigen, una aproximació als arbres
Centre Cívic El Coll (Aldea, 15-17)
Fotografies i textos sobre el paper que juguen els arbres
a les ciutats. Col·laboren: DEPANA i Parcs i Jardins.

Fins al 27 de maig
El III Reich i la música
Fundació Caixa de Catalunya (pg. de Gràcia, 92)
Pintures, dibuixos i gravats, així com gravacions sonores,
pel·lícules i material gràfic del règim de Hitler.

Dijous  19 d’abril
Concert de d’òpera i sarsuela
A les 21 h. Centre Cívic El Coll (Aldea, 15-17)

A càrrec d’Àngela Lorite. 

Divendres 20 d’abril
Concert de Sant Jordi
A les 21 h. Parròquia de Sant Joan (plaça de la Virreina) 

Amb l’actuació de la coral La Fuga dels Lluïsos i l’Or-

questra Vila de Gràcia

Dijous  17 de maig
Sax Family
A les 21 h. Centre Cívic El Coll (Aldea, 15-17)

Actuació musical del Duo Bianchini.

Divendres 18 de maig
Festa Flamenca
A les 22 h. Casal de Joves del Coll (Duran i Borrell, 24)

L’olor mediterrània embolica l’atmosfera en aquesta nit

de festa amb les notes procedents d’una guitarra es-

panyola. 

Dijous 12 d'abril 
La vila de Sarrià abans 
de la annexió a Barcelona
A les 20 h. Bib. Vila de Gràcia (torrent de l’Olla, 104)

Tertúlia del Taller d’Història de Gràcia a càrrec d'Anto-

ni Mañé (Centre Excursionista Els Blaus).

Dissabte 21 d'abril
Itinerari de La plaça del Diamant
A les 10 h. Punt de sortida: plaça del Diamant

Prenent com a punt de partida la novel·la de Mercè Ro-

doreda, el Taller d’Història de Gràcia proposa una des-

coberta d’indrets, fets, personatges i anècdotes que es

reflexen tant a la novel·la com la pel·lícula de Francesc

Betriu. Informació i inscripcions al tel. 93 368 45 66.

Dissabte 28 d’abril
Dia Internacional de la Dansa 
D'11 a 14.30 h. Plaça del Centre Cívic de la Sedeta

Hi haurà actuacions a l'aire lliure i la presentació de co-

reografies d'escoles i grups de tota Catalunya per com-

memorar el Dia Internacional de la Dansa.

Una publicació de l’Ajuntament de Barcelona. Consell d’Edicions i Publicacions: Carles Martí, Enric Casas, Alfredo Jorge Juan, 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 con-
tinguts: 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 i
Vicente Zambrano. Disseny: Subirà i Associats. Maquetació i preimpressió: Agustín Viguera, Cristina Vidal. Edició WEB: Miquel Navarro. Producció: Maribel Baños.
Impressió: Mateu Press, SA. 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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Daniel Venteo

“Benvolgut Ovidi: de
nou fas que ens reu-

nim per parlar de tu”. Amb
aquestes paraules de Josefina
Altés, en representació de les
entitats que impulsen el re-
coneixement públic d’Ovidi
Montllor, els graciencs van
voler recordar, de manera
senzilla però sentida, el dotzè
aniversari de la mort del can-
tant, poeta i actor, que va
viure al carrer de Sostres en-
tre 1976 i 1995.
L’acte, celebrat el passat 9 de
març, va aplegar familiars,
amics i admiradors per retre-
li homenatge. Entre els assis-

tents, i entre molts d'altres,
s'hi trobaven el cantant Qui-
co Pi de la Serra, el crític d’art
Daniel Giralt-Miracle, el pe-
riodista Joan de Sagarra, l’ac-
tor Alfred Luccheti i la fotò-
grafa Pilar Aymerich. També
hi assistiren, emocionades,
les seves dues filles Helena i
Jana, a més d’una significati-
va representació municipal,
amb els regidors de Cultura,
Carles Martí, el regidor del
Districte, Ricard Martínez, el
president del Districte, Ra-
mon Nicolau, i la regidora
adscrita, Dolors Martínez.
Música i poesia es van donar
la mà per recordar la persona

d’Ovidi Montllor en l’acte de
descoberta de la placa, una
iniciativa promoguda per la
Comissió de la Memòria
Històrica de l’Institut de Cul-
tura, de la qual també forma-
va part el periodista recent-
ment desaparegut Josep

Maria Huertas Claveria. Com
no podia ser d’una altra ma-
nera, es va tractar d’un acte
reivindicatiu i crític. El regi-
dor Carles Martí va reconèi-
xer que, efectivament, Ovidi
Montllor, de qui va destacar
el seu magnetisme i el seu
compromís social, “no està
prou present en l’escena pú-
blica i amb l’acte de descober-
ta de la placa commemorati-
va contribuïm a deixar
empremta en la vida quoti-
diana del seu pas per Gràcia”. 
L’estiu del 2004 van començar
les activitats públiques impul-
sades pel moviment associa-
tiu de Gràcia, amb la col·labo-

ració de l’Ajuntament, per re-
cordar l’Ovidi Montllor. Des
de llavors s’han celebrat diver-
ses activitats, com ara una ex-
posició fotogràfica de Josep
Maria Contel i diversos reci-

tals poètics, teatrals i musicals
en el marc de la Festa Major
de Gràcia.
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L’acte d’homenatge va tenir lloc el passat 9 de març.

En ocasió del 12è aniversari 

de la mort d’Ovidi Montllor es

descobreix una placa

commemorativa a la casa on 

va viure, al número 3 bis del

carrer de Sostres

Gràcia ret homenatge a l’actor,
cantant i poeta Ovidi Montllor

C IU TA DA N S OPINE N

Marc Figuerola
Arquitecte i músic

Em sembla important
tant per a la història 
de l’home com pel que
va significar ell per al 
país i pel que encara
significa.

Conrad Pili
Direcció coral

Jo sóc nouvingut al
barri, però tinc bones
referències d’Ovidi
Montllor, tant com a
músic com a composi-
tor. Per això avui sóc
aquí.

Pilar Aimerich
Fotògrafa

Em sembla molt bé i ja
era hora. Han passat
molts anys de la seva
mort. Era una persona
meravellosa i un molt
bon cantant; forma
part de la història de la
cançó.

Quico Pi de la
Serra
Fabricant de cançons

Em sembla molt ade-
quat, perquè era un
personatge públic que
va morir aquí i
l’Ajuntament ara hi
posa una placa perquè
la gent quan hi passi ho
sàpiga.

David Farreros
Actor i estudiant
direcció escènica

Absolutament necessa-
ri. Diferents entitats de
Gràcia vam promoure
el projecte “recordant
l’Ovidi. Gràcia 2004-
05”, amb el suport  de
fins a vint entitats,
veïns i amics.

Josefina Altés
Coordinadora del
Banc del Temps

És una demostració més
que a Gràcia han viscut
persones importants, és
a dir, importància inte-
rior. Si amb la placa s’a-
consegueix que la gent
pregunti qui era l'Ovidi,
ja és molt.

Q u è  l i  s e m b l a  q u e  e s  r e c o r d i  a  G r à c i a  l a  f i g u r a  d ’ O v i d i  M o n t l l o r ?

El cantant, poeta 
i actor Ovidi
Montllor va viure a
Gràcia entre 1976 i
1995, any de la
seva mort

O V I D I  M O N T L L O R  ( A L C O I , 1 9 4 2 - B A R C E L O N A , 1 9 9 5 )A
D’ençà del seu debut com a actor l’any 1962, l’Ovidi Montllor mai més va abandonar els

escenaris. Ja a Barcelona, actuà amb diversos grups de teatre independent i començà la

seva carrera com a autor destacat de la Nova Cançó.Un any abans de la seva mort, el 1994,

feia la seva darrera actuació dramàtica,“Ovidi Montllor diu Sagarra”, al Teatre Lliure. En el

transcurs de la seva vida també va participar en una cinquantena de pel·lícules, com ara

“La teranyina” (1990), d’Antoni Verdaguer, i “El llarg hivern” (1992), de Jaime Camino.
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E N T I T A T S

Felicia Esquinas

Darrere Nexe Fundació
hi ha més de 25 anys

d’atenció als infants amb
pluridiscapacitat i a les seves
famílies. Seva és l'única es-
cola bressol especialitzada
que hi ha a tot Catalunya. Té
35 places i una llarga llista
d’espera, de manera que es-
tan buscant la manera d’am-
pliar les instal·lacions. Un
terç dels alumnes és de fora
de Barcelona.
L’escola bressol especialitza-
da és una escola bressol com
qualsevol altra, amb la di-
ferència “que atenem totes
les necessitats específiques
de la pluridiscapacitat i al
mateix temps les que tenen
els infants en aquestes
edats, com ara la socialitza-
ció o el joc”, explica Cécile de
Visscher, directora de la fun-

dació. Un equip transdisci-
plinari (neuropediatra, infer-
mera pediàtrica, psicòlegs,
psicopedagoga, fisioterapeu-
ta, psicomotricista...) atén
els nens.

Els petits amb pluridiscapa-
citat són nens amb un re-
tard motor important, defi-
ciència cognitiva o mental
severa, problemes senso-
rials, trastorns epilèptics i
problemes de salut greus.
Tenen poca autonomia i
moltes dificultats per comu-
nicar-se. Un 40% dels casos
no té diagnòstic. 

“Quan un nen pluridiscapa-
citat tan petit arriba aquí, ja
ha passat per molts metges i
hospitalitzacions”, assenyala
De Visscher. “I la primera
cosa que fem és tornar el
nen el seu estatus d'infant.
Que els pares vegin que el
seu fill és un nen amb les
mateixes necessitats que
qualsevol altre nen. Que el
vegin a través de les seves
capacitats i no de les seves
discapacitats. I que com-
prenguin que també tenen
dret a gaudir del seu fill”. 
Nexe Fundació ha creat una
xarxa de serveis per als pa-
res, com ara els grups d’au-
toajuda, els cangurs especia-
litzats i Temps de Respir,
iniciativa capdavantera que
permet als pares tenir una
mica de temps lliure.

Més informació:
Nexe Fundació
C. Escorial, 169
Tel. 93 285 32 40
www.nexefundacio.org

Gràcia té l’única escola bressol
per a nens pluridiscapacitats  

Un grup d’infants de l’escola bressol fent activitats.

Nexe Fundació 
té un servei de 
formació per a 
professionals, pares
i voluntaris

Al carrer de l’Escorial hi ha l’única escola
bressol de Catalunya per a nens pluridisca-
pacitats de 0 a 6 anys. És de Nexe Fundació 

El primer tramvia

J. M. ContelÀLB UM HI S TÒR IC

Imatge del pla de la Boqueria, punt neuràlgic dels 
primers tramvies, amb dos tramvies amb imperial. 
(Foto: Arxiu JMC)

El 27 de juny de 1872  es va inaugurar el primer tramvia
de la ciutat. Unia el pla de la Boqueria i Gràcia amb un re-
corregut d’uns tres mil metres dividit en dues seccions, la
primera entre l’església dels Josepets i la travessera de
Gràcia –al preu de 3 quartos a l’interior i 2 al primer pis
(anomenat imperial)–, i la segona entre la travessera i el
pla de la Boqueria, amb un bitllet de 6 o 3 quartos, depe-
nent d'on es volgués anar. Quatre quartos equivalien a 12
cèntims de pesseta.
El traçat, que passava pel carrer Gran de Gràcia, era de via
única, amb un apartador entre l’estació dels Josepets i la
travessera de Gràcia. El punt més conegut era cal Mato-
ner, a l'encreuament amb la travessera, lloc on la via es
desdoblava. Des d’aquí, el tramvia travessava l’Eixample
passant pel mig del passeig de Gràcia, creuava la plaça de
Catalunya fins a tocar el portal de l’Àngel, on girava en di-
recció a la Rambla, per on passava pels mateixos espais
per on encara es circula avui. Pocs dies abans de l’entrada
en servei del tramvia, els treballadors municipals van ha-
ver de tallar algunes de les branques més baixes dels ar-
bres a l’alçada de l'església de Betlem, perquè no prengues-
sin mal els  viatgers de la imperial.
Per cobrir aquesta primera línia, l’empresa explotadora del
servei va adquirir vuit cotxes construïts a la fàbrica de Geo
Starbuck & Cia, de Birkenhead, Anglaterra. Tenien una ca-
pacitat de 36 places distribuïdes 18 a l’interior i 18 més a
la imperial. També es van comprar dos cotxes més fabri-
cats a Barcelona per l’empresa Balcells, amb 12 places a
l’interior. Com que aquests vehicles no eren impulsats ni
per l'electricitat ni pel vapor, va caldre comprar 80 cavalls .
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 368 45 66



Joan Àngel Frigola

Fins a l’any 1924 les dones
no podien ocupar càrrecs

polítics, els era prohibit. A
partir d’aquella data i fins a la
fi de la Guerra Civil, van po-
der accedir a càrrecs de res-
ponsabilitat política a l’Ajun-
tament de Barcelona, tot i
que de forma molt escadusse-
ra. Les dones s’havien co-
mençat a incorporar al perso-
nal de l’administració pública
com a professionals especia-
litzades en professions com
llevadores, mestres, professo-
res de música... I a partir del
1918 van poder accedir a llocs
d’auxiliars administratives. 
Una exposició organitzada
per l’Arxiu Municipal mostra
el procés que ha permès l’ac-
cés de les dones a l’Ajunta-
ment de Barcelona. És un re-
corregut històric que s’inicia
al final del segle XIX i que
permet conèixer com s’ha
passat d’aquells anys en què
la presència de la dona a l’ad-
ministració municipal era to-
talment inexistent a la situa-
ció actual, en què les dones
són presents en la pràctica

totalitat d’àmbits i llocs de
treball. 
“Dones a l ’Ajuntament de
Barcelona”, que és el nom d’a-
questa exposició, s’ha mos-
trat per primer cop a la sala
d’exposicions de l’Arxiu Muni-
cipal del Districte de Gràcia i
de la Biblioteca Jaume Fuster,
a la plaça Lesseps, des d’on ha

iniciat una itinerància que la
durà per tots els districtes de
la ciutat. Va ser a l’auditori
d’aquest mateix equipament
on, el passat dia 27 de febrer,
es va celebrar la presentació
oficial de l’exposició, amb una
conferència inaugural a càrrec
de la historiadora Isabel Segu-
ra, comissària de l’exposició.
L’acte va ser presidit pel quart
tinent d’alcalde, José Cuervo,
la regidora de Dona, Pilar Va-

llugera i el regidor del Distric-
te, Ricard Martínez. També hi
va assistir la regidora de Drets
Civils, Dolors Martínez.
Entre la documentació que es
mostra, hi ha fotografies, ex-
pedients administratius i di-
versos tipus de documents
que provenen dels fons de
l’Arxiu Municipal i dels dife-
rents arxius municipals dels
districtes. L’exposició està or-
ganitzada en diversos àmbits
temàtics, com personal polí-
tic, personal administratiu,
personal especialitzat o ser-
veis. Un cop acabat el període
d’exposició a Gràcia, “Dones a
l’Ajuntament de Barcelona”
està exposada a la seu de l’Ar-
xiu Municipal Administratiu
(c. Bisbe Caçador, 4) fins al
dia 4 d’abril. El mes de juny
serà al casal de Sarrià, l'octu-
bre al Districte de Sant Mar-
tí, el novembre a les Corts i el
desembre a Sant Andreu.

Més informació:
www.bcn.cat/arxiu

Pintura a la Biblioteca Jaume Fuster
Fins al 15 de maig es pot visitar a la Biblioteca Jaume
Fuster, plaça de Lesseps, 20, la mostra de pintura
“Manwoz”, de Jacek Wozniak i Manu Chao. La mos-
tra acosta el visitant a un món ple de colors, d’il·lus-
tracions que recorden l’art naïf i l’univers infantil, i
diferents temàtiques, com són Àfrica o Mèxic. La
inauguració de la mostra va tenir lloc el passat 15 de
març.

7a edició del Fòrum de Treballs de Recerca
El proper 18 d’abril tindrà lloc l’acte central de cele-
bració del Fòrum de Treballs de Recerca a la Bibliote-
ca Jaume Fuster. Al Fòrum han participat nou esco-
les de secundària del Districte amb 17 treballs. L’acte
consisitirà en una conferència a càrrec de Jordi Llor-
ca i menció dels set treballs més significatius amb
lliurament de diplomes i obsequis.

Intercanvi de llibres per Sant Jordi
El proper 23 d’abril, Diada de Sant Jordi, entre les
moltes activitats previstes se celebrarà “Intercanvi
de llibres” de 17 a 19 hores a les places de Rius i Tau-
let i de Lesseps, davant la Biblioteca Jaume Fuster.
L’objectiu és intercanviar fins a tres llibres en bon es-
tat gràcies a uns vals que prèviament s’han d’obtenir
en deixar llibres en les dues biblioteques del districte
o, en el cas dels infants, a les escoles. La iniciativa
parteix  de deu associacions d’AMPA del districte.

La Mostra d’Entitats a l’abril
La Mostra d’Entitats es tornarà a celebrar els pro-
pers dies 21 i 22 d’abril, just un dia abans de Sant
Jordi. Cal recordar que la mostra va haver de ser sus-
pesa el passat dissabte 10 de març perquè una forta
ventada va destrossar bona part de les casetes. 
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N O T Í C I E SfUna mostra explica com han 
accedit les dones a l’Ajuntament 
La sala d’exposicions

de la Biblioteca

Jaume Fuster ha

estat el punt de par-

tida d’una exposició

itinerant que, amb 

el títol “Dones a

l’Ajuntament de

Barcelona”, passarà

pels diferents 

districtes

Els regidors José Cuervo, Ricard Martínez i Pilar Vallugera, i l’ar-
xiver en cap, Joaquim Borràs, amb la historiadora Isabel Segura.

La mostra fa un
recorregut històric
que comença al
final del segle XIX

Al plànol hi ha la situació i la informació dels equipaments.

El districte disposa d’un nou plànol d’equipaments
Joan Anton Font

S’acaba de publicar el nou
plànol d’equipaments

públics del districte de Gràcia,
el qual està disponible a les
Oficines d’Atenció al Ciutadà
per a tothom que el demani.
El plànol mostra sobre el
mapa del districte la situació
de tots els equipaments dels
diferents àmbits: informació,
centres cívics, infància i joven-
tut, gent gran, esports, cultu-
ra, comerç, serveis socials,

medi ambient, salut, dones i
educació. El ciutadà hi trobarà
les adreces dels equipaments i
informació sobre l’accessibili-
tat, com també els telèfons,
adreça de correu electrònic i
pàgina web en el cas dels equi-
paments que en disposin. 
També s’indiquen en el plànol
els equipaments que es tro-
ben actualment en construc-
ció. En l’àmbit de l’educació,
és el cas de les escoles bressol
de Gran de Gràcia-Santa

Rosa, Josep M. de Sagarra i
Alfons Comín, i del CEIP
Fructuós Gelabert. S’hi inclou
també la futura caserna de la
Guàrdia Urbana a l’avinguda
de Vallcarca-Anna Piferrer,
com també l’edifici on s’ins-
tal·larà l’Oficina d’Atenció al
Públic del Districte, al carrer
Francisco Giner, l’edifici d’e-
quipaments culturals de Gran
de Gràcia i l’Oficina Borsa
Jove d’Habitatge, que s’ubi-
carà a la plaça Rius i Taulet.
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AGran de Gràcia, hi trobem una floristeria
que dóna més vida al carrer. A dins, el verd

ens envolta. Hi ha qui parla a les plantes, però a
la floristeria Annabel sembla que siguin elles
les que ens parlin. Fa catorze anys que la va
obrir l’Anabela González, una florista amb molt
d’ofici. Treballa sobretot la flor natural, en totes
les varietats. La gent del barri la coneix i també
molta gent de fora que en són clients i sempre
hi tornen. Ocasions per comprar flors o plantes
no en manquen i menys ara que, com observa

l’Anabela, sembla que el costum de regalar flors
va en alça. Les empreses també li fa encàrrecs,
tant per a la decoració d’oficines com pels mo-
tius més diversos, com naixements, casaments,
defuncions, etc. També fan enviaments. Les
flors estan molt unides a la vida de la gent; ara
l’Anabela ja està preparada per a l’arribada de
Sant Jordi. 

Floristeria Annabel
C. Gran de Gràcia, 123. Tel. 93 218 34 80

E L  T A U L E L L

Pinzellades de color verd a Gran de Gràcia

A la Floristeria Annabel es treballa sobretot la flor natural.

Joan Anton Font

E Q U I P A M E N T S

Dolors Roset

A questa iniciativa fa res-
saltar, primerament, el

bon nivell creatiu i la vitalitat
del teatre català contempora-
ni, cosa que s’ha aconseguit
gràcies a l’esforç i la constàn-
cia de tots els que treballen i
estan vinculats al món teatral
de Catalunya, tant des de les
institucions públiques com
en el sector privat. El cicle és
una clara aposta per la diver-
sificació d’estils i autors i la
promoció dels creadors més
joves. També és l’inici d’un
projecte a més llarg termini
per consolidar la nova Sala
Beckett com a l’Obrador In-
ternacional de Dramatúrgia.
Cursos, tallers, seminaris, labo-
ratoris, lectures i publicacions

formen el gruix de les activi-
tats de l’Obrador. El seu objec-
tiu final és la posada en escena
de tot allò que es treballa i do-
nar-ho a conèixer al públic. A
l’Obrador, també hi tenen ca-
buda el debat i nous planteja-
ments artístics que connectin

amb les noves generacions de
públic amb els seus mateixos
codis de comunicació.
La Sala Beckett és un teatre
petit –vuitanta localitats– i el
seu estil de producció és gai-

rebé artesà. És un espai per a
la creació, la recerca i l'experi-
mentació teatral i té un in-
terès especial a promoure el
teatre contemporani i la vo-
luntat d’influir a escala es-
panyola i internacional.
La qualitat de les propostes, les
arriscades programacions re-
gulars tant d’espectacles propis
com de convidats, així com el
conjunt de les activitats de l’O-
brador, són mereixedors del
prestigi i l’acceptació entre els
espectadors, la crítica i la ma-
teixa professió teatral. La Sala
Beckett va ser guardonada, el
2005, amb el Premi Nacional
d’Arts Escèniques de la Gene-
ralitat de Catalunya pel seu su-
port als autors contemporanis.

Més informació:
Sala Beckett
C/ Alegre de Dalt, 55
Tel. 93 284 53 12
www.salabeckett.cat

La Beckett ofereix 
un espai perquè 
s'hi puguin 
representar obres
noves i arriscades 

Durant tot 2007, es podran veure deu obres

de deu autors diferents. Es faran també

presentacions de les obres i lectura de textos

La Sala Beckett ofereix un cicle de
teatre català per a tot aquest any

S E R V E I  P Ú B L I C

Redacció

L’Institut Municipal d'Educacio (IMEB) convida tots
els escolars de Barcelona a fer volar la imaginació i la
creativitat en el concurs de dibuix “Com és la teva es-
cola?”, adreçat a nenes i nens d’entre 3 i 16 anys ma-
triculats a centres educatius de la ciutat. El dibuix
guanyador serà la portada de la propera guia Barcelona
és una bona escola, que recollirà els centres i serveis
educatius durant el proper curs escolar.
El termini per presentar propostes finalitza el 30 de
juny i els dibuixos finalistes es publicaran a la web d’e-
ducació de l’Ajuntament de Barcelona. 
Les bases del concurs especifiquen que cada partici-
pant podrà presentar un únic dibuix i només a títol
individual. Els originals s’han de presentar en paper
DIN A4 (21x30 cm), en format vertical i ha de fer re-
ferència a la pròpia escola o centre educatiu. Cada
dibuix s’ha d’acompanyar d’un full on constin el
nom i cognoms, la data de naixement, el nom del
centre educatiu on està matriculat, les dades del do-
micili on viu (adreça i telèfon) i una declaració sig-
nada del pare, la mare o els tutors legals que auto-
ritzi l’Ajuntament a quedar-se el dibuix en propietat
i fer-ne ús en cas de sortir guanyador. 
Els dibuixos presentats sense identificació (o quan si-
gui il·legible) no seran considerats vàlids. Els originals
s’han de lliurar personalment o enviar per correu en
sobre tancat a l’Institut d’Educació de l’Ajuntament de
Barcelona (pl. Espanya, 5. 08014 Barcelona).
Més informació: www.bcn.cat/educacio

Concurs de dibuix escolar
per a la portada de la
guia d’escoles

Una de les representacions que durant el 2007 es poden veure a la Sala Beckett.
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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

Agenda

L'apartat de l'Agenda del web bcn.cat és
una completa guia cultural i d'oci de la ciu-
tat de Barcelona, on es pot trobar infor-
mació destacada i permanentment actua-
litzada de tots els espectacles, exposicions,
concerts, actes per a infants, activitats
esportives, obres de teatre i dansa i fires
que se celebren a la ciutat. El web conté
un potent cercador d'actes i un calendari
on només amb un clic podreu conèixer tot
allò que es fa cada dia a Barcelona.
www.bcn.cat/agenda

Mirades de Barcelona

El web bcn publica el catàleg en línia, en
format llibre virtual, amb les fotografies
participants del concurs Fotoweb 2006,
que organitza l'Ajuntament de Barcelona
per promoure la participació ciutadana. 
El catàleg consta d'un índex que permet
accedir a totes les fotografies per alguna
de les quatre categories del concurs, o pel
nom dels autors i autores de les imatges.
www.bcn.cat/catalegdebarcelona

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

Pere S. Paredes

A questa frase, “mira què faig!”,
és habitual entre els nens i ne-

nes que comencen a saltar, córrer,
enfilar-se, ajupir-se, aixecar-se... Els
dies 17, 18 i 19 d’abril, se celebrarà
al districte de Gràcia la quarta edi-
ció del “Mira què faig!”, un progra-
ma d’activitats per a infants relacio-
nades amb les habilitats motrius.
El Centre de Recursos Pedagògics i
el Districte de Gràcia ofereixen,
conjuntament amb els professors
d’educació física, des de fa quatre
anys, un laboratori de moviment
als alumnes d’educació infantil de
les escoles del districte.
La intenció és incentivar els infants
a interactuar amb els materials de
manera espontània i poc dirigida.
Això vol dir que l’única guia per als
nens i nenes de P-4 i P-5 que hi

participen són els alumnes més
grans de les seves escoles, que tot
jugant primer amb els materials
conviden els més petits a jugar amb
ells, a imitar-los. A partir d’aquest
inici, els més menuts exploren lliu-
rement les seves habilitats motrius.
Els alumnes que prendran part en

aquesta quarta edició són de les es-
coles Rius i Taulet, Virolai, Pare Po-
veda, La Farigola de Vallcarca, Jo-
sep Maria Jujol, Cor de Maria,
Sagrada Família, Baldiri i Reixach,
Pau Casals, Vedruna Gràcia, La Se-
deta, Sant Estanislau de Kotska, el

Turó del Cargol, Montseny i el Pa-
tronat Domènech.
Aquesta edició tindrà lloc durant
aquests tres dies al Poliesportiu Mu-
nicipal del carrer del Perill, que ofe-
reix a tots aquests nens i nenes tant
les seves instal·lacions, com el mate-
rial psicomotriu escaient.

Les criatures, quan aprenen a fer alguna cosa,

criden impacients:“Mira què faig!” esperant l’admi-

ració dels més grans al seu descobriment o progrés

Els més menuts han 
d’imitar els grans i
explorar les seves 
pròpies habilitats

Infants participants en activitats d’edicions anteriors de “Mira qué faig!”.

“Mira què faig!” descobreix les
habilitats motrius als més menuts

per MANEL
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Què esperen els venedors del futur
mercat de la Llibertat?
La veritat és que esperem més gent, és
a dir, més activitat i més venda. De fet,
ja ara molts clients ens diuen que el
mercat provisional els agrada molt i a
més la instal·lació a la plaça de Gal·la
Placídia li dóna una visibilitat molt im-
portant. L’antic mercat havia envellit
molt. Feia falta un canvi.
En aquest període d’interinatge
en què estan ara, hi ha el mateix
nombre de parades?
Sí, tots els que estàvem a l’antic mercat
continuem aquí, excepte un parell de
parades que han aprofitat l'ocasió per
plegar. I suposem que tots els que es-
tem aquí anirem al nou mercat. Potser
es quedarà algú pel camí, però serà per
decisió seva. Molts clients fins i tot
pensen que ara hi ha més parades, però
és pel fet d’estar més amples que al
mercat anterior i perquè estrenem
aquestes noves instal·lacions temporals
en les quals estem ara.

Quina és la situació actual del dia
a dia en el mercat provisional?
Hi ha més clients i es treballa una mica
més que abans. Els que abans estaven
en un indret de l’antic mercat que no
era tan bo, per exemple en un raconet,
ara són més visibles i n'estan molt con-
tents.
Quant de temps estaran a la plaça
de Gal·la Placídia?
En principi, cap a divuit mesos, però no
seria estrany que les obres s’allarguessin
fins als dos anys, tot i que els venedors
esperem que sigui abans. 
Tinc entès que els venedors po-
dran participar en el disseny del
nou mercat.
És previst que els venedors puguem
participar de manera activa en el dis-
seny del nou mercat. Hem de veure'n
els plànols i podem opinar com volem
que sigui. La idea és que hi hagi un pro-
cés participatiu perquè els venedors hi
puguem dir la nostra. Es tracta d’arribar
a un acord, a un equilibri entre els dife-
rents interessos implicats.
Esperen que amb la inauguració
del nou mercat s’introdueixin de
manera plena les noves tecnolo-
gies en el seu dia a dia?

Sí, de fet, a l’antic mercat, com també
ara en aquest provisional, ja tenim xar-
xa d’Internet. Esperem que al nou s’in-
tensifiqui tot el sistema de les coman-
des per Internet. Però jo crec que a la
gent el que li agrada és venir al mercat
pel tracte  humà i directe que hi troba i
per la qualitat dels nostres productes.
Què esperen dels propers mesos
que tenen per davant?
Doncs veure com ens tenen en compte.
Bé, de fet, ja ho han fet per a la instal·la-
ció provisional aquí a la plaça de Gal·la
Placídia i esperem que també en el nou.
Els qui tractem les persones, els clients
dels mercats, som nosaltres, els vene-
dors. Nosaltres sabem bé el que volem.
Per exemple, no tothom necessita la
mateixa parada amb les mateixes carac-
terístiques, perquè no tothom té les
mateixes necessitats en el seu dia a dia.
Les obres són necessàries per moder-
nitzar-se i avançar, si no sempre ens
quedaríem tal com estàvem. Alguns
clients ens diuen que ja estem molt bé
en el mercat provisional d’ara, però el
que de veritat volem els venedors és es-
tar al mercat nou i personalitzar les pa-
rades com cadascú vulgui. I sobretot te-
nim ganes que ho facin bé i

ràpidament. I si poden ser divuit me-
sos, doncs millor que vint-i-quatre!
Quin és el perfil aproximat dels
seus clients?
Entre setmana el perfil és de gent de
més edat, tot i que les tardes i els caps
de setmana es veu més gent jove. Els
horaris de la feina marquen molt la vida
quotidiana. Ara hem ampliat l’horari
per donar millor servei i obrim de di-
lluns a divendres matí i tarda i els dis-
sabtes el matí. Tradicionalment, el di-
lluns a la tarda no obríem mai. 
Què creu que distingeix el mercat
de la Llibertat dels de la resta de
Gràcia?
Si he de dir la veritat no sé què dir, per-
què fa 25 anys que treballo al mercat de
la Llibertat i encara que sembli increïble
mai m’he mogut d’aquí. Jo diria que al
de l’Abaceria hi he anat, potser, una ve-
gada a la meva vida, i els de la resta de
Gràcia tampoc no els conec. Tota la
meva vida he estat a la Llibertat. Per a
mi, el meu mercat és aquest.
Per cert, els seus fills volen conti-
nuar la tradició familiar?
Dels dos que tinc, crec que un sí, li tira
bastant la venda. Espero que sí i que si-
gui aquí, al mercat de la Llibertat. 

E N T R E V I S T A Maria Soler, presidenta de l’Associació de Venedors del mercat de la Llibertat

Maria Soler fa 25 anys que treballa al mercat de la Llibertat.

Maria Soler és de família de mercat pels quatre

costats: la seva àvia ja treballava al Ninot, la mare

estava al de Sants, el pare al de Sant Gervasi, els

cosins al de Sagrada Família i la seva tieta al de

l’Abaceria. Ella, des de fa 25 anys, treballa al de la

Llibertat

“Les obres al mercat de 
la Llibertat eren necessàries
per modernitzar-se i avançar”

Daniel 
Venteo


