
Els casals de gent gran són
llocs de lleure, de relació i d’a-
prenentatge, on es troba la
gent gran per poder gaudir del
temps lliure amb la conversa,
amb activitats artístiques i cul-
turals... El casal d’avis de Peni-
tents (passeig de la Vall d’He-
bron, 76-78) rep una gran
af luència de gent gran i ha
quedat petit. Ara, el Districte
de Gràcia ha decidit ampliar-lo.
Es construeix una nova sala de
150 m2, molt diàfana –tindrà
una cara de vidre que permetrà
que hi entri la llum del dia– i al
damunt, una altra de nova. Les
obres ja han començat i es pre-
veu que estaran enllestides a la
primavera.

S’amplia el casal de gent
gran de Penitents

El casal s’amplia amb dues noves sales.

VIANANTS

Tindran l’ús exclusiu 
en el tram més proper
a l’estació de metro

ÀMBIT

S’actua entre els
carrers Gran de Gràcia
i Torrent de l’Olla

MOBILITAT

L’actuació forma 
part del Pla de
Mobilitat 

Pàg. 3

Pàg. 5

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Jordi Fàbregas
Director del Centre Artesà
Tradicionàrius

“Volíem mantenir-nos 
al cor de Gràcia”

C U LT U R A Pàg. 4

Gràcia ja té 
un protocol 
per conservar 
les festes populars

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Secció d'Hoquei 
de la UE Claret  
Èxit de la Diada de Reis 

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Descomptes en 
l’Àrea Verda per 
als conductors 
sense multes

E Q U I PA M E N T S Pàg. 6

Les escoles conviden
les famílies a 
conèixer-les per dins 

El nou carrer d’Astúries 
dóna prioritat als vianants 
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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

CARNAVAL AL COLL

Dijous 15 de febrer 
Dijous Gras per la gent gran
A les 17 h. Centre Cívic El Coll (Aldea, 15-17)
Organitza: grup de gent gran del Coll.

Dissabte 17 de febrer 
Rua matinal 
A les 11 h. Carrers del barri del Coll
Espectacle infantil “Nem de Parranda” a càrrec de la
Cia. De Parranda (12.30 h) i dinar popular (14 h).
Ball i concurs
A les 18 h. Parc de la Creueta del Coll
Música en Viu amb el grup “Barcelona Station” i concurs
de disfresses. Cremada del Titot a càrrec dels Diables del
Coll (20 h) i concert jove amb el grup Rauxa (22 h).

CARNAVAL A LA VILA DE GRÀCIA

Dijous 15 de febrer 
Concurs de truites
A les 11 h. Mercat de l’Abaceria Central
Arribada del Rei Carnestoltes i xocolatada
A les 19 h. Mercat de l’Abaceria Central

Divendres 16 de febrer 
Cercavila
A les 20 h. Sortida: plaça del Nord
Trobada de tabalers: Kabum, Repúbli-k de l’Avern i la
Malèfica del Coll.
Ball amb Xarop de Canya
A les 22.30 h. Lluïsos de Gràcia (plaça del Nord, 7-10)
Presentació del disc Canya al ball.

Dissabte 17 de febrer 
Gran Rua de Carnaval
A les 17 h. Plaça Rius i Taulet
A les 19 hores, gran entrega de premis. Organitzada pel
Districtre de Gràcia, Federació de Festa Major de Grà-
cia, Mercat de l’Abaceria i Punt d’Informació de Gràcia.

CARNAVAL AL CAMP D’EN GRASSOT

Dijous 15 de febrer 
Ball de Carnaval per la gent gran
A les 17 h. Centre Cívic La Sedeta (Sicília, 321)
Concurs de disfresses amb obsequi per a tothom. Orga-
nitza: Ass. de Pensionistes i Jubilats La Sedeta. 
Festa infantil de Carnaval 
A les 17 h. Plaça de La Sedeta.
Festa per a nens i nenes de 2 a 12 anys.

Dissabte 17 de febrer 
Rua de Carnaval
A les 17 h. Sortida: plaça de La Sedeta 
Espectacle d’animació, “Qui són aquests?”, a càrrec de
la companyia Els Trapelles.

Divendres 23 de febrer
Anita Miltoff
A les 21 h. Centre Cívic La Sedeta (Sicília, 321)
Música folk-punk. Dins el cicle de Concerts d’Hiovern
a la Sala d’Actes.

Divendres 9 de març
Rumborracherra
A les 22 h. Centre Cívic El Coll (Aldea, 15-17)
Nit de rumba catalana, ska i rock al barri del Coll,
acompanyats per “Los Barranquillos” rumba jove, fres-
ca i amb compromís des de Santa Coloma.

Divendres 9 de març
Blau (Jordi Albero)
A les 21 h. Centre Cívic La Sedeta (Sicília, 321)
Jordi Albero presenta un disc fruit del mestissatge mu-
sical de diversos estils (jazz, blues, pop-rock, cançó...) i
amb una temàtica variada i amb contingut social. 

Dimecres 21 de febrer
Música a la carta
A les 18 h. Bib. Vila de Gràcia (Torrent de l’Olla, 104)
Un llibre de música, historietes dels compositors, jocs rít-
mics i petits instruments.

Dissabte 3 de març
La Caputxeta
A les 18 h. Centre Cívic El Coll (Aldea, 15-17)
Adaptació per a titelles del conegut conte popular, espe-
cialment pensat per als més petits. Cia. Sebastià Verges.

Diumenge 11 de març
Març. Marçot
A les 12 h. Bib. Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20-22)
A càrrec dels grups sorgits dels tallers de narradors de les
biblioteques.

Dijous 15 de febrer
La forja, 150 anys d’evolució
A les 20 h. Bib. Vila de Gràcia (Torrent de l’Olla, 104)
Tertúlia amb l’artesà Víctor Cunillera organitzada pel
Taller d’Història de Gràcia.
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Daniel Venteo

Arriben al final les obres
de transformació del car-

rer d’Astúries en un nou eix
cívic de Gràcia. Es tracta d’un
carrer que, a banda de la seva
forta personalitat, és una de
les vies transversals més tran-
sitades del districte. El tram
més proper a l’estació de me-
tro de Fontana, és a dir, el
comprès entre els carrers
Gran de Gràcia i la travessia

de Sant Antoni, serà d’ús ex-
clusiu per als vianants. Així
doncs, el carrer estrenarà nou
arbrat, com ara palmeres
–que seran plantades quan
les condicions climàtiques ho
permetin, previsiblement el
mes de juny vinent–, cadires
per seure i un enllumenat to-
talment nou. El tram se-
güent, el comprès entre la tra-
vessia de Sant Antoni i el
carrer del Torrent de l’Olla

serà per a ús prioritari dels
vianants, tot i que es garan-
tirà que els vehicles hi puguin
passar sempre que sigui ne-
cessari. La nova urbanització
integra en el seu disseny els
espais necessaris per a la càr-
rega i descàrrega. En aquest
tram, hi destaca la recupera-
ció dels fanals antics amb el
seu globus característic. 
La transformació del carrer
d ’Astúries és estratègica,

perquè permet la creació
d’una zona de vianants que
dóna accés a dos eixos molt
rellevants de Gràcia. El pri-
mer és el que comunica l’es-
tació de Fontana amb la
plaça de la Virreina, tot pas-
sant per la plaça del Dia-
mant, que també ha estat
renovada fa poc. L’altre eix
és el que uneix el Centre Ar-
tesà Tradicionàrius (CAT), a
la travessia de Sant Antoni,
amb el futur equipament so-
ciocultural per a joves i la
nova escola bressol de Grà-
cia-Santa Rosa a través del
carrer de Badia.

Menys soroll i contami-
nació acústica
La remodelació del carrer
d’Astúries ha estat una de les
principals actuacions de mi-
llora urbana d’aquests últims

mesos al districte de Gràcia.
Juntament amb la renovació
de la plaça de Rius i Taulet, el
carrer d’Astúries fa realitat el
desig de donar prioritat als
vianants per sobre dels vehi-
cles, d’acord amb les propos-

tes de millora i pacificació del
trànsit previstes en el Pla de
mobilitat de Gràcia, el qual té
per objecte contribuir a una
millor qualitat de vida amb la
reducció del soroll i de la con-
taminació acústica.
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El tram entre la travessia de Sant Antoni i el carrer Torrent de l’Olla és d’ús prioritari per als vianants.

La conversió del carrer 

d’Astúries en un nou eix cívic,

amb prioritat per als vianants 

per davant dels vehicles, ja és 

una realitat. L’actuació forma 

part del Pla de mobilitat de

Gràcia, que és el resultat 

d’un intens procés de 

participació ciutadana

El carrer d’Astúries es converteix
en un nou eix cívic de Gràcia

C IU TA DA N S OPINE N

Verónica Larruy
Estudiant

És molt més maco, però
també és més incòmode
perquè és difícil entrar
dins del barri amb
cotxe.

Josep Soriana
Manteniment indus-
trial

Perfecte, perquè aquest
carrer que surt del
metro abans s’omplia
de gent i els cotxes
semblava que t’enves-
tissin. Però estan tar-
dant massa.

Marc Comes
Informàtic

Em sembla bé, però és
una mica complex per
al trànsit. El tram de
carrer m’agrada molt
com ha quedat.

Rafaela Rivas
Teleoperadora

El trànsit del carrer n’ha
sortit molt beneficiat
tant per als vianants
com per als comerços.
Esperem que acabin
aviat perquè tot estigui
net i es pugui disposar
dels contenidors de les
escombraries.

Gaietà Zappul·la
Arquitecte

Fantàstiques, perquè
era molt poc funcional.
El barri ha guanyat de
cara a l’entrada i sorti-
da del metro. És un
dels carrers més transi-
tats que porta al centre
del barri.

Núria Font
Realitzadora de
vídeo

Molt bé, ara tot és molt
més ample, s’hi passeja
millor i dóna més vida
a les botigues. És molt
més atractiu per venir
a comprar i a passejar.

Q u è  l i  s e m b l e n  l e s  m i l l o r e s  q u e  s ’ h a n  f e t  a l  c a r r e r ?

El carrer d’Astúries
es transforma per
donar prioritat als
vianants, d’acord
amb les propostes
dels veïns



G R À C I A4 Febrer 2007

Dolors Roset

El protocol festiu que s’ha
elaborat a Gràcia recull

les principals festes que for-
men part de les seves senyes
d’identitat. Té per objectiu
protegir el patrimoni popu-
lar, en totes les seves expres-
sions, i mantenir els ele-
ments i infraestructures de
cultura tradicional en òptim
estat d’ús i conservació i es-
tablir uns criteris d’inter-
venció de les colles de cultu-
ra popular i la imatgeria
festiva al llarg del calendari
festiu gracienc.
El calendari tradicional
abraça des de les festes cen-
tenàries, com la Festa Major
de Gràcia, a les noves festes,
com la Commemoració de
la Revolta de les Quintes o
els Foguerons de Sa Pobla.
En aquestes festes es regula
i protocolaritza l’actuació de
les colles i les imatges festi-
ves. També es crearà  un
conveni marc per definir
quina és la participació d’a-
questes entitats en les di-
verses festes, que ja s’estan
celebrant, i altres activitats
del districte, com també
quin suport rebran per part

de l’Ajuntament. Pel que fa
als actes institucionals, les
colles poden participar en
la rebuda de personalitats,
celebracions institucionals
–com ara l’Onze de Setem-
bre– i les inauguracions
d’equipaments. Com a cri-

teri general, segons la im-
portància de l’acte, hi inter-
vindran totes les colles i
imatges o només algunes,
segons l’ordre d’importàn-
cia establert en el protocol i
si l’acte és de dia o de nit.
El protocol fa una relació

de les nou colles que hi ha
ara, de totes les figures de
gegants, capgrossos, dracs i
altres imatges festives i de
les gairebé trenta festes
que se celebren actual-
ment. Així mateix, preveu
la possibilitat d’incorporar
noves celebracions que,
amb el temps, arribin a ser
considerades patrimoni po-
pular. Per a la creació de
nous elements festius, com
ara figures o música, s’es-
pecifica que cal que es tin-
gui en compte l’entorn so-
cial i cultural dels barris.
Finalment, s’estableix que
l’edifici històric de La Vio-
leta, del carrer de Mas-
pons, 6, sigui la seu de les
colles de cultura popular.
És previst que el protocol
es revisi cada tres anys.

C U LT U R A

Clar reconeixement
del patrimoni 
tradicional i de les
entitats que el 
cultiven i preserven

El regidor Ricard Martínez, amb el gegants de Gràcia.

S’adquireix el com-

promís de vetllar

per les manifesta-

cions de la cultura 

tradicional i mante-

nir les arrels que els

donen sentit

Gràcia ja té un protocol per 
conservar les festes populars

Josep Vidal i Granés

J. M. ContelÀLB UM HI S TÒR IC

Placa en record de Josep Vidal i Granés, al carrer Gran
de Gràcia, 111. (Foto: JM Contel)

Josep Vidal i Granés, fundador de les Colles de Sant
Medir, va néixer a Barcelona, al barri de Santa Maria del
Mar, l’any 1803, encara que algunes fonts orals el consi-
deren fill de Sant Cugat, població on es va traslladar
amb la seva família el 1808, quan el seu pare hi va anar
a treballar de forner.
La primavera de 1826 es va casar amb Teresa Roig i
Mora, a l’església del Pi de Barcelona, i la parella es va
establir a Gràcia, al carrer Gran, 101 (ara 111), on van
obrir un forn. En posar-se malalt Josep Vidal, cap a la
dècada de 1830, va fer la promesa d’anar en pelegrinat-
ge a l’ermita de Sant Medir, si es posava bo. Un cop res-
tablert, un 3 de març d’un any imprecís, va anar a com-
plir el vot dalt d ’una cavalcadura. De tornada i
acompanyat d’algun instrument musical, va començar a
repartir llaminadures entre els més menuts. Vidal i Gra-
nés va repetir aquest romiatge els anys següents i, a poc
a poc, s’hi va anar afegint familiars i amics, fins que es
va configurar una primera colla.
Fins a la seva mort, la tardor de 1856, a l’edat de 53
anys, les anades a l’ermita van anar generant un hàbit
entre els familars del forner. Entre les mostres d’aquest
fervor es pot esmentar un quadre brodat per la seva filla
Dolors, amb el títol San Madin Martir, i la bandera dels
primers romeus, presumiblement també obra seva. Fi-
nalment, com era el seu desig, el cos de Vidal i Granés
va ser enterrat al cementiri de Sant Genís dels Agudells.
Ben aviat es van afegir a la festa colles de tots els in-
drets del pla de Barcelona: Gràcia, Sarrià, Sant Gervasi,
Sants, Poble Sec. Avui la més veterana és l’Antiga de
Sant Medir, fundada el 1861.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 368 45 66.



Daniel Romaní

El barri de Penitents, si-
tuat al capdamunt del

districte de Gràcia, a la falda
de Collserola, és un lloc ben
tranquil. El carrer de Collse-
rola n’és la columna verte-
bral, mentre que la ronda de
Dalt el connecta amb la resta
de la ciutat. Hi abunden les
cases unifamiliars i els dar-
rers anys han anat creixent
els serveis i equipaments,
però l’augment de població
ha fet que alguns dels locals
existents hagin quedat petits.
Aquest és el cas del casal d’a-
vis de Penitents (passeig de la
Vall d’Hebron, 76-78), inau-
gurat l’any 2000, el qual rep
una gran afluència de gent
gran. 
Els casals de gent gran són
llocs de lleure, de relació i
d’aprenentatge, on es troba
la gent gran que ja no tenen
l’obligació de treballar i po-
den gaudir del temps lliure
amb la conversa, amb activi-
tats artístiques i culturals...
que no han pogut ser desen-
volupades durant molts
anys, sovint per haver-se de-
dicat precisament a treballar.

El de Penitents és molt apre-
ciat per la gent gran del barri
i al llarg de la setmana hi te-
nen lloc un munt d’activitats:
tai-txi, català, repàs (de te-
mes que els avis van estudiar
fa una pila d’anys), perruque-
ria, bingo..., d’altres relacio-
nats amb la salut –gimnàs,
reflexologia, prendre la pres-
sió...–, i els diumenges a la

tarda, ball. Ara, el Districte
de Gràcia ha decidit ampliar-
lo. Les obres són a punt de
començar  i estaran acabades
la primavera vinent.
Per un costat, el casal té un
edifici de pisos de vuit plan-
tes i, per l’altre, una petita

zona verda qualificada d’equi-
pament. Al local, de planta
trapezoïdal, s’hi accedeix di-
rectament a peu pla des del
passeig de la Vall d’Hebron. És
format per una planta baixa i
una altra semisubterrània, on
es troba un petit dispensari.
“Aprofitant el desnivell del
terreny, es fa una sala a l’ac-
tual plaça, damunt de la qual
hi haurà una altra plaça. Així
no es perd l’espai públic”, ex-
pliquen des del Districte de
Gràcia. Pel que fa a la sala
nova, serà molt diàfana, ja
que tindrà una cara de vidre
que permetrà que hi entri la
llum del dia. Serà un espai
polivalent, on es podran fer
conferències, xerrades, ta-
llers, reunions... La nova sala
tindrà uns 150 m2. El projec-
te de la reforma, que té un
cost de 277.300 euros, ha es-
tat realitzat pels arquitectes
Carlos Bermúdez i Christian
Riolo. 

Premis Vila de Gràcia
Ja es poden consultar les bases per presentar-se als
premis Vila de Gràcia d’enguany. L’objectiu dels pre-
mis és reconèixer els mèrits i la tasca positiva desen-
volupada per persones i col·lectius del districte de
Gràcia en els diversos àmbits de la vida social, cultu-
ral, cívica i econòmica. El lliurament dels premis es
portarà a terme el mes d’abril. Les propostes s’han
de lliurar abans del 2 de març a l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà de Gràcia o per correu electrònic a
gergra@bcn.cat.

Cursos a La Sedeta
El centre cívic de la Sedeta (carrer de Sicília, 321) ha
programat per a aquest any una àmplia oferta de
cursos adreçats al públic en general i amb especial
atenció a la gent gran. El  23 de febrer començarà un
curs de cuina aromàtica. El centre ofereix també cur-
sos de ball, gimnàstica, tai-txi, dibuix, pintura o cant
coral, entre d’altres. Més informació: 93 207 52 20.

Pregó de Sant Medir
El 18 de febrer, a les 12 del maigdia, tindrà lloc a la
plaça de Rius i Taulet el pregó de les festes de Sant
Medir 2007. El parlament estarà a càrrec d’un actor
del barri. El dia gran de la festa serà el 3 de març vi-
nent amb la romeria i la pluja de caramels tan carac-
terística de la celebració, que la fan una de les més
peculiars d’arreu del país a causa de la fantàstica
quantitat de caramels que es regalen aquest dia.

Mostra d’entitats al passeig de Sant Joan
Els propers dies 9, 10 i 11 de març, les entitats del
districte de Gràcia es troben, com fan tradicional-
ment cada dos anys, al passeig de Sant Joan per mos-
trar les seves activitats. Hi haurà associacions de tots
els barris, en estands que s’agruparan per blocs
temàtics. La mostra comptarà amb alguns espais co-
muns per a actuacions, xerrades i activitats diverses.
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N O T Í C I E SfObres d’ampliació al casal 
de gent gran de Penitents
El casal de gent gran

de Penitents, punt de

trobada molt

freqüentat per a la

gent gran d’aquest

barri del nord de

Gràcia, s’amplia.

S’hi construeix una

nova sala polivalent

de 150 m2

Imatge virtual del futur casal.

Les obres són  a
punt de començar 
i és previst que 
acabin a
la primavera

Imatge del Carnaval de Gràcia d’edicions anteriors.

Carnestoltes arriba amb moltes activitats 
Beatriu Sanchís

El Districte i les diferents
entitats de Gràcia han

preparat un extens programa
d’activitats per celebrar la fes-
ta del Carnaval. El 16 de fe-
brer, al barri de Gràcia hi
haurà cercavila a partir de les
8 del vespre. El dia 17, a les 5
de la tarda, arribarà la gran
rua de Carnaval, que sortirà
dels Jardinets de Gràcia. A les
19 hores s’entregaran els pre-
mis a les millors disfreses. Al

barri del Camp d’en Grassot,
començarà el dia 15 a partir
de les 5 de la tarda amb ball
de Carnaval amb orquestra
per a la gent gran.  El mateix
dia i a la mateixa hora, però a
la plaça de la Sedeta, hi haurà
festa infantil. La gran rua
serà també el dia 17 a partir
de les 5 de la tarda pels prin-
cipals carrers. Al barri del
Coll,  les celebracions co-
mençaran amb el Dijous Gras
per a la gent gran, el dia 15. I

el dia 17, de les 5 a les 8 del
vespre hi haurà també ball de
Carnaval per als més grans. El
mateix dia 17, a les 11, co-
mençarà la rua matinal. Al
parc de la Creueta a dos
quarts d’una hi haurà espec-
tacle infantil. A les 2 de la tar-
da, dinar popular. A les 6 del
vespre, ball amb música en
viu. A les 8, cremada amb els
Diables del Coll. Per acabar la
festa, a les 10 de la nit, con-
cert jove al mateix parc.
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Què seria de la vida sense festes? I què seria
de les festes sense els articles que les

acompanyen? A El Relámpago, hi trobarem tots
els articles que calen per celebrar festes i gaudir-
ne. Nosaltres només hem de posar-hi les ganes
de gresca. Josep Oriol Saurí i la Margarida Arri-
ve van obrir El Relámpago l’any 1941. Al princi-
pi era un establiment de pirotècnia, ja que
aquest era l’ofici dels Saurí, però cap als anys 50
van fer un gir cap a l’article de festa. Ara al cap-
davant hi és el nét dels fundadors, l’Àlex Ra-

mon Saurí i tenen dues botigues, totes dues al
torrent de l’Olla, l'una davant de l’altra. La del
115 és l’antiga i és on hi ha les disfresses i com-
plements, des de bigotis i nassos fins a espases i
barrets. A la botiga del 130, hi tenen els articles
de festa, on destaquen la gran varietat de kits de
plats, gots, coberts, de temàtica infantil. 

El Relámpago
C. Torrent de l’Olla, 115 i 130
Telèfons: 93 237 98 76 / 93 237 26 74

E L  T A U L E L L

La botiga que sempre està de festa

El Relámpago es va inaugurar el 1941.

Joan Anton Font

E Q U I P A M E N T S

Felicia Esquinas

E ls infants passen entre
vuit i nou hores diàries a

l’escola. És la major part del
seu temps. Allà juguen, dinen,
es relacionen i aprenen moltes
coses més que les que marca el
programa educatiu. Els pares
ho saben. Triar una escola ade-
quada per als fills és una de les
seves preocupacions princi-
pals. Una segona és que pu-
guin anar a l’escola elegida. 
Per ajudar aquests pares i ma-
res a orientar-se davant l’ofer-
ta educativa pública i concer-
tada, els centres de primària,
secundària i les escoles bressol
del districte faran propera-
ment unes jornades de portes
obertes adreçades a les famí-
lies que busquen escola per als
fills.

Les jornades es fan abans que
comenci la campanya de
preinscripció. L’objectiu és que
pares i  mares puguin conèixer
directament les instal·lacions i
el projecte educatiu de cada

centre, així com els seus res-
ponsables, professors i l’asso-
ciació de mares i pares
(AMPA) respectiva. Aquesta
informació els servirà per es-
collir les escoles que més els
interessen en el moment de
fer la preinscripció. 
Durant la jornada de portes
obertes, es porta a terme una

visita per les instal·lacions del
centre, les aules, el pati, la
cuina, el menjador, el
gimnàs... Així els pares es fan
una idea de l’espai que acollirà
els seus fills i que normal-
ment només veuen de portes
enfora. A continuació, es pas-
sa a la sala d’actes, on el direc-
tor i els professors expliquen
el projecte educatiu de l’escola
i el seu funcionament. Final-
ment hi intervé un represen-
tant de l’AMPA. La sessió es
tanca amb un torn de paraula
per als assistents. 

Més informació:
93 291 66 61
Oficina d’Escolarització
Bruc, 90. T. 93 467 73 50
T. 010 (0,55 euros+ IVA/3 minuts)

Oficines d’Atenció 
al Ciutadà
www.edubcn.cat
www.bcn.cat
www.xtec.net/websdecen-
tres

Obren portes els
centres de primària,
secundària i les
escoles bressol 

Els centres públics i concertats mostraran les

instal·lacions i explicaran el projecte educa-

tiu abans del període de preinscripció

Les jornades de portes obertes es fan abans que comenci el període de preinscripció.

Les escoles conviden les 
famílies a conèixer-les per dins

S E R V E I  P Ú B L I C

David Sabaté

Els usuaris de l’Àrea Verda que no hagin rebut cap
multa durant l’últim any tindran un descompte de 12
euros en les tarifes d’aquest tipus d’aparcament el
2007. Així, en lloc de 48 euros anuals per aparcar,
n’hauran de pagar 36, un 25% menys que la quota ha-
bitual. Des del passat 1 de gener, es beneficien de la
mesura uns 87.800 usuaris de l’Àrea Verda, més de la
meitat del total. Els veïns que es vegin afavorits per la
mesura, que tampoc no poden tenir cap deute pendent
amb el fisc municipal, poden aplicar el descompte de
diferents maneres, tot i que el més habitual és la boni-
ficació setmanal; és a dir, si fins ara pagaven un euro
per aparcar tota la setmana, ara hauran de pagar 75
cèntims d’euro. Durant quatre setmanes l’any, les del
mes d'agost, estacionar a l'Àrea Verda continuarà es-
sent gratuït. D’altra banda, l’Ajuntament preveu que la
bonificació, que busca premiar la bona conducta viària
dels conductors barcelonins, arribi fins al 50% l’any
2008. Des de la seva implantació, el maig del 2005, l’À-
rea Verda ha assolit el seu objectiu de disminuir la cir-
culació de cotxes privats al centre de la ciutat. Així, en
l’últim any ha disminuït en 89.000 vehicles el volum
de trànsit en dies laborables. Paral·lelament, l’Ajunta-
ment de Barcelona ha rebut el reconeixement de la
Unió Europea per l’Àrea Verda com a estratègia més
innovadora en gestió de la demanda de mobilitat. La
distinció, que converteix la iniciativa en un model per
a altres ciutats europees, es produeix en el marc del
programa comunitari NICHES (New and Innovative
Concepts for Helping European Transport Sustainabi-
lity), conegut per la creació de la  tendència en la ges-
tió de la mobilitat. Els premis es lliuraran a la ciutat de
Toulouse els dies 15 i 16 de març.

Descomptes en l’Àrea Verda 
per als conductors sense multes
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P O L I E S P O R T I U

Pere S. Paredes

E l passat 20 de gener es van ce-
lebrar a les instal·lacions del

Col·legi Claret de Gràcia les 12 ho-
res ininterrompudes d'hoquei sobre
patins que, sota el nom de Diada de
Reis, organitza la secció d'hoquei de
la UE Claret.
Per a Adrià Arboix, president d’aques-
ta secció, “la nostra diada de cada
any, i ja anem per la 28a, és un èxit
rotund. Aquest any, el temps ens ha
acompanyat i tothom ha passat una
jornada d'hoquei molt divertida”.
Entre els actes no esportius que te-
nen lloc durant aquesta jornada “en
tenim un de molt emotiu i que agra-
da molt als nens i nenes, ja que és
l’entrega d’un estic personalitzat a
cada un dels nous patinadors de l’es-

cola d'hoquei”, explica Arboix. 
Durant aquesta Diada es poden
veure partits, exhibicions i torneigs
tr iangulars entre els diferents
equips de les diferents categories
que formen la UE Claret, com tam-
bé partits contra equips convidats,
que en el cas d’aquesta edició han
estat el Jesús Maria i Josep de Sant
Andreu, la UE Horta, el CP Cente-
lles, CP Esfèric de Terrassa i el CP
Breda de Girona.

La UE Claret compta amb més de 75
jugadors, entre els quals hi ha cinc
nenes que “són el futur de l'hoquei
femení. Tenim una nena a la catego-
ria de benjamins i les altres quatre a
minibenjamins, o com ara es diu,

menudets. La Federació Catalana
d'Hoquei permet que els equips si-
guin mixtos fins a l’infantil”.
A la diada, hi van assistir el conse-
ller d’Esports del Districte de Grà-
cia, Joan Anton Vinyals, i president
del Comitè Català d'Hoquei sobre
Patins, Miquel Barrio.
Per acabar la jornada es va disputar
el Màster Claret, que és la III edició
d’un triangular entre el cadet, el ju-
venil i l’equip de veterans de la UE
Claret. Van guanyar, contra tot
pronòstic, els juvenils.

Com cada any, i ja s’ha

arribat a la XXVIII edició,

la UE Claret promociona

l'hoquei amb la seva

clàssica Diada de Reis

d'hoquei sobre patins

L'hoquei femení també
està representat entre
les seccions de la Unió
Esportiva Claret

Un dels partits jugats durant la jornada.

M U LT I M È D I A

TELEVISIÓ

Barcelona Televisió
“Hola Barcelona”
De dilluns a divendres, de 12.30 a 15.30 h
Dissabte i diumenge, de 14 a 15.30 h
Canal 39 UHF i canal 26 TDT

RÀDIO

Ràdio Gràcia - 107.7 FM
Aldea, 15.  Tel. 93 284 82 88

COM Ràdio – 91.0 FM
Travessera de les Corts, 139
Tel. 93 508 06 00

PUBLICACIONS

L’Independent de Gràcia
La Perla, 31. Tel. 93 217 44 10

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

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

Transversal
www.transversalweb.com
info@transversalweb.com

INTERNET

Web d’Art Públic

Aquest web del bcn.cat presenta el catà-
leg de les escultures i d'altres peces artís-
tiques situades o visibles des de l'espai
públic de la ciutat de Barcelona. El web
conté un cercador que permet buscar les
obres representatives de l'art públic o
civil de Barcelona i contemplar-les en
diverses fotografies. 
www.bcn.cat/artpublic

Barcelona Activa

L'Agència de Desenvolupament Local de
Barcelona disposa d'aquest instrument,
on es pot consultar informació diversa
sobre les polítiques de l'Ajuntament de
Barcelona referents a l'ocupació, la co-
operació empresarial i el foment de l'es-
perit emprenedor. 
www.barcelonactiva.es

w

Èxit de la Diada de Reis de la 
secció d'hoquei de la UE Claret

per MANEL
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Fa poc van rebre la Medalla d’Ho-
nor de la ciutat per la seva contri-
bució a la difusió de la música tra-
dicional. Com es van sentir? 
Sempre fa il·lusió que et reconeguin
la feina feta. En aquest cas hi ha ha-
gut una satisfacció afegida, perquè
venia del lloc on vivim i treballem.
També he de dir que jo només dono
la cara en nom d’un col·lectiu que tre-
balla des de fa molts anys perquè això
sigui possible. 
Ja fa vint anys de la primera edi-
ció del Tradicionàrius. Quin ba-
lanç fa d’aquestes dues dècades
de festival?
Vint anys són tota una vida. A vega-
des et trobes que alguns artistes que
hi participen tenen vint anys (riu).
Això fa molta il·lusió, perquè quan
vam apostar per t irar endavant
aquesta iniciativa de música folk i
d’arrel, l’any 1988, no podíem ni
imaginar que vint anys després enca-
ra n’estaríem parlant. Tot i això, en-
cara hi ha moltes coses a millorar,

sobretot pel que fa a la distribució.
S’ha de fer arribar la feina dels grups
a tanta gent com sigui possible, i
aquí és on intervenim els organitza-
dors de festivals. La funció primera
del Tradicionàrius és ensenyar tota
la música que es fa, perquè no es
quedi en un calaix. 
Fins a quin punt és important el
paper de les institucions per ga-
rantir la producció i l’exportació
d’aquest tipus de música?
És gairebé imprescindible, com en el
cas del jazz o els cantautors. Cada sec-
tor té les seves dificultats per tirar en-
davant. En el nostre cas hem tingut
un tall important de molts anys: s’ha
canviat el sistema de vida del país,
s’ha passat de la vida rural a la urbana
i hem tingut el problema de la llen-
gua. Si s’exporta una música que ens
defineix geogràficament, sempre serà
un producte més universal i alhora
més localitzable, amb més personali-
tat dins l’uniformisme imperant. 
Folk, folklore i música tradicio-
nal són etiquetes que sovint es
barregen… 
Se'n podria discutir llargament, sí. El
que fa aquesta música una mica per-
sonal i diferent és que parteix de la

tradició del país. A partir d’aquí pots
fer-ne una lectura molt oberta i eclèc-
tica. A tot això, li hem de posar un tí-
tol, ja sigui música d’arrel, folk o bé
world music, que incorpora sons de re-
gions més llunyanes i que des fa poc
té molta difusió a la nostra ciutat. Tot
això ajuda, mentre no sigui una moda
passatgera. Molts dels productes de
mestissatge que hi ha actualment es-
tan bé, però s’ha de veure si tindran
una continuïtat.  

Quan estarà acabat el nou CAT?
La idea és poder engegar les activitats
regulars de la casa la tardor vinent i
sobretot poder celebrar el Tradicionà-
rius 1988-2008 ja en el nou centre.  
Quines seran les principals no-
vetats del nou edifici?

El Districte ha fet un esforç molt im-
portant pel que fa a mesures de segu-
retat i d’aïllament acústic i tèrmic. Pel
que fa a la nostra activitat, hi haurà
una millora important d’espai, amb
una nova planta baixa on tindrem els
bucs d’assaig, els tallers i una media-
teca-discoteca especialitzada.  
Quan van veure que l’edifici
s’havia de fer pràcticament nou,
es van plantejar canviar de lloc?
No, no. Teníem clar des del principi
que no volíem anar-nos-en de Gràcia.
A més, aquest edifici és el lloc idoni,
tant pel que fa a l’aforament com per
l’entorn i les comunicacions. Tenim
unes 200 persones inscrites en tallers
de dansa i instruments i volíem man-
tenir-nos al cor de Gràcia. 
Aviat es publicarà un llibre sobre
els 150 anys del Centre Artesà
Tradicionàrius…
Sí. És un repàs a la història de l’edifici
escrit per l’historiador local i conse-
ller de Cultura del Districte Albert
Musons. S’han trobat diversos docu-
ments sobre el centre, com a seu
obrera i com a sala de teatre. Serà un
document molt interessant per conèi-
xer millor la història d’aquest edifici
emblemàtic.  

E N T R E V I S T A Jordi  Fàbre gas ,  d i rector  de l  Centre  Ar tesà  Tradic ionàr ius

Fàbregas espera celebrar el Tradicionàrius 1988-2008 al nou centre.

Jordi Fàbregas és músic i cofundador del

Festival Internacional de Música Folk

Tradicionàrius, que celebra fins al final de març

la vintena edició. La seva seu històrica, el CAT,

s’obrirà al públic totalment reformada la prope-

ra tardor

“Volíem mantenir-nos
al cor de Gràcia”

“La funció primera 

del Tradicionàrius és

ensenyar tota la música

que es fa perquè no es

quedi en un calaix”

David
Sabaté


