
La plaça Rius i Taulet estrena
l’any completament renovada 

TRANQUIL·LITAT

Els graciencs ja 
gaudeixen d’un espai
molt més tranquil

MOBILIARI URBÀ 

Nous bancs, nous 
cèrcols per a bicicletes i
contenidors soterrats

ASTÚRIES

Les obres del carrer
d’Astúries avancen a
molt bon ritme  
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E N T R E V I S TA Pàg. 8

Isidre Pijoan
Llibreter

“Si un no veu els seus
pares llegint, mai
donarà importància 
a la lectura”

E Q U I PA M E N T S  Pàg. 6

En marxa un servei
gratuït per portar els
nens a la ludoteca 

PLE DEL DISTRICTE Pàg. 4

El Ple aprova la nova
divisió del districte 
en cinc barris 

El Festival Folk Internacional
Tradicionàrius celebra els seus
primers vint anys d’història amb
una atractiva programació repar-
tida en diferents espais de la ciu-
tat, des de sales com Bikini o Luz
de Gas fins a l’Auditori, espai
amb el qual comparteix progra-
mació. Entre els noms, hi ha tant
figures veteranes –Kepa Junke-
ra– com prometedors nouvin-
guts –Xazzar. Paral·lelament, el
barri acollirà els propers dies 26 i
27 la celebració de “Sa Pobla a
Gràcia”, una recreació fidel de les
tradicions i les festes populars de
les illes Balears amb exposicions
artístiques, degustacions, el tra-
dicional cercavila, balls i cants
mallorquins.   

L’any cultural gracienc arrenca amb els
Foguerons i el Festival Tradicionàrius 

El regidor del Districte, Ricard Martínez, a l’encesa dels foguerons de l’any passat. Pàg. 5

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

El CE Europa 
escriu 100 anys
d’història del futbol 
a Catalunya

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Convocatòria de 
subvencions 2007 
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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

ES FOGUERONS DE SA POBLA

Divendres 26 de gener
Degustació de productes 
mallorquins i concert
A les 20.30 h. Plaça del Nord 
Concert d’havaneres del grup Arpallots (Mallorca). Cre-
mada de rom. A la nit concert a càrrec del grup Suoni (Ba-
silicata, Itàlia) i ball amb Es Revetlers (Mallorca).

Dissabte 27 de gener
Balls i cants mallorquins
A les 23 h. Plaça de la Virreina
Amb els grups Agrupació sa Torre (Manacor), Es
Revetlers i les colles de xeremiers.

Dimarts 16 de gener
Parlem de teatre
A les 22 h. Bib. Vila de Gràcia (Torrent de l’Olla, 104)
Paradís Oblidat versus El Lector por horas.

Dilluns 29 de gener
Trobada d’hivern de Corals 
A les 17 h. Centre Cívic La Sedeta (Sicília, 321)
Organitza: Ass. de Pensionistes i Jubilats La Sedeta.

Dimecres 31 d gener i 14 de febrer 
La Frontera Invisible. Biografia, 
autobiografia i gèneres literaris
A les 19 h. Bib. Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20)
Amb Joan Margarit, poeta (31) i Jaume Benavente i
Francesc Serés, escriptors (14).

Dimecres 24 de gener
Enron. Los tipos que 
estafaron a América
A les 19.30 h. Centre Cívic La Sedeta (Sicília, 321)
Debat sobre els films d’Alex Gibney dins el IV cicle de
cinema sobre temes d’actualitat.

Del 10 al 31 de gener 
Vallcarca: els pinzells de la memòria
Centre Cívic El Coll (Aldea, 15)
Selecció de pintures a l’oli de Assumpció Martí i Àngela
Esteban que mostren imatges i racons del nucli antic.

FESTIVAL TRADICIONÀRIUS

Dissabte 13 de gener 
Xazzar
A les 22 h. Lluïsos de Gràcia (plaça del Nord, 7)
Més informació: www.tradicionarius.com.

Divendres 19 de gener 
Cançons de Ridaura i Tres fan ball
A les 22 h. Lluïsos de Gràcia (plaça del Nord, 7)
Concert i ball. El Tradicionàrius també celebrarà un
concert a la biblioteca Jaume Fuster el dia 2 de febrer. 

Divendres 19 de gener 
Música tradicional irlandesa
A les 22 h. Centre Cívic El Coll (Aldea, 15)
Concert a càrrec del grup Slàinte.

Divendres 19 de gener 
Música d’autor
A les 21 h. Centre Cívic La Sedeta (Sicília, 321)
Amb la xilena Patricia Duran (veu i guitarra).

Divendres 2 de febrer 
Mushka
A les 21 h. Centre Cívic La Sedeta (Sicília, 321)
Música d’etnofusió.

Diumenge 14 de gener
Projecció de la pel·lícula “Glups!” 
A les 11.30 h. Lluïsos de Gràcia (plaça del Nord, 7)
Debat sobre la pel·lícula. Cicle de cinema infantil.

Dissabte 20 de gener
3/4 de 15 show
A les 18 h. Centre Cívic El Coll (Aldea, 15)
L’espectacle infantil combina els Titelles de Castellet,
les Paròdies dels Pallassos de Circ i l’Animació Tradi-
cional Catalana.

Diumenge 28 de gener
Quan va arribar el menut
A les 12 h. Lluïsos de Gràcia (plaça del Nord, 7)
Espectacle de titelles de la companyia Tartrana Titelles.

Diumenge 28 de gener
Contes congelats
A les 12 h. Bib. Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20)
Narradora: Sabrina Meini.
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Daniel Romaní

La plaça de Rius i Taulet,
acabada de renovar com-

pletament, és avui un espai
de tranquil·litat, on podem
mantenir una conversa o bé
escoltar un músic de carrer
sense que el soroll dels cotxes
ens eixordi. I també es pot
passejar observant les nom-
broses botigues entranyables
que alberga aquest espai del
cor de Gràcia. Les obres van
començar el passat setembre,
mes en què s’iniciava també
la conversió en zona sense
vehicles del primer tram del
carrer d’Astúries, el que neix
a Gran de Gràcia. La renova-
ció de la plaça de Rius i Tau-

let va quedar enllestida com-
pletament al principi de de-
sembre, i la del carrer d’Astú-
ries és previst que ho estigui
aquest mes de gener.
Ara tot el paviment de la
plaça de Rius i Taulet es troba
al mateix nivell. Pel que fa al
mobiliari urbà, s’han aprofi-
tat els antics fanals de fosa
–no pas les columnes, però sí
els altres elements, com per
exemple les creuetes que les
coronen–; aquests fanals són
singulars i únics, i vesteixen
la plaça d’un aire romàntic.
També s ’hi han instal·lat
nous bancs i una cinquante-
na de cèrcols per aparcar-hi
bicicletes. D’altra banda, els

contenidors de recollida se-
lectiva d’escombraries –de vi-
dre, paper i plàstic– han que-
dat soterrats, i s’han ampliat
l’aparcament per a motos i
l’espai per a càrrega i descàr-
rega.
La plaça de Rius i Taulet és
una de les places més anti-
gues de Gràcia, de principi del

segle XIX. Com tants carrers i
places de Barcelona que han
estat rebatejats en funció de
les vicissituds històriques, la
plaça de Rius i Taulet també
ha conegut uns quants noms:
inicialment s ’anomenava
plaça d’Orient, més endavant
de la Constitució, quan Grà-
cia era un municipi indepen-
dent i s’hi va construir l’Ajun-
tament. Finalment, al segle
XX, pren el nom de qui va ser
alcalde de Barcelona i impul-
sor de nombrosos projectes
de transformació urbanística
de la ciutat, entre d’altres,
l’organització de l’Exposició

Universal de Barcelona de
l’any 1888. Avui, la plaça Rius
i Taulet, on tenen la seu les
oficines i el Consell del Dis-

tricte de Gràcia, continua pre-
sidida per l’altíssima torre
–33 metres– que alberga un
rellotge i té una campana al
capdamunt.
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L’alcalde, Jordi Hereu, i el president del Districte, Ramon Nicolau, amb uns veïns a la renovada plaça
Rius i Taulet.

La plaça Rius i Taulet, una de les

més antigues de Gràcia, va

experimentar durant la tardor

una profunda renovació. Els

graciencs gaudeixen ara dels

serveis i la tranquil·litat d’aquest

espai

La plaça de Rius i Taulet,
completament renovada

C A R R E R  D ’ A S T Ú R I E S : P R I O R I TAT  P E R  A L S  V I A N A N T S  A
La conversió per a ús només dels vianants del carrer d’Astúries entre els carrers Gran de

Gràcia i el torrent de l’Olla ja entra en la fase final. Aquest mes de gener s’està enllestint el

darrer tram, el que va de travessia de Sant Antoni al carrer Badia. Com en la plaça Rius i

Taulet, s’hi mantenen els fanals de fosa –als cinc que hi havia se n’hi han afegit deu més–,

que li atorguen un caliu especial.

C IU TA DA N S OPINE N

Sergio Norabuena
Cambrer

Está muy bien. Antes
la plaza no tenía nucha
gracia, pero ahora te
vienen ganas de estar
en las terrazas, que
están más ordenadas, y
además el color rojizo
les cae muy bien.

Anna Bijl
Mestressa de casa

Està bé ara, és més
ampla i ja no hi passen
cotxes, però ho sento
pels veïns, que tindran
més soroll.

Ana Lia
Dissenyadora 
editorial

Mi opinión es que cada
vez las plazas son más
de cemento y falta sitio
para los niños, pero en
este caso la remodela-
ción está bien.

Roser Sangenís
Pensionista

Em sembla bé, però
amb les terrasses falta
espai perquè els nens
juguin a pilota. Trobo
bé que hagin tancat el
pas als cotxes, però hi
falten contenidors
adaptats. 

José Luis
Mendoza
Cine

Me parece que ha que-
dado bien, porque se ha
ganado más espacio en
la plaza, aunque antes
tampoco estaba mal.

Albert Palomar
Visitador mèdic

Em sembla bé, encara
que no ha canviat
gaire, i tot i que ha que-
dat tot al mateix nivell,
encara passen cotxes.

Q u è  l i  s e m b l a  l a  r e f o r m a  d e  l a  p l a ç a  R i u s  i  Ta u l e t ?

S’han mantingut
els fanals antics de
fosa de la plaça
Rius i Taulet i del
carrer d’Astúries
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P L E  D E L  D I S T R I C T E

Joan Anton Font

E ls barris de Gràcia van
ser els principals prota-

gonistes del Plenari del Dis-
tricte celebrat el passat 28
de novembre. El Consell va
aprovar un nou mapa terri-
torial del districte, el qual
estarà format per cinc bar-
ris: Vila de Gràcia, Camp
d'en Grassot, Gràcia Nova,
la Salut, el Coll i Vallcarca-
Penitents. Aquesta propos-
ta s'emmarca dins del pro-
grama municipal La Barce-
lona del Barris, el qual té
com a objectiu detectar les
necessitats dels barris i
acostar els ser veis i els
equipaments als ciutadans
per tal d'aconseguir una
ciutat més equilibrada i co-
hesionada. La nova ordena-
ció va ser aprovada amb el
suport de tots els grups
municipals de l’equip de go-
vern, el grup municipal de
Convergència i Unió s’hi va
abstenir i advertí de la ne-
cessitat de fer un planteja-
ment global per gestionar
aquest procés de descentra-
lització, i el Partit Popular

hi va votar en contra. El re-
gidor del Districte, Ricard
Martínez, va destacar la im-
portància de la participació
ciutadana en aquest model

de gestió municipal, que vol
potenciar els barris i que ha
de permetre diagnosticar
les necessitats de cada te-
rritori per  aconseguir una
distribució equitativa dels

recursos i equipaments.
D'altra banda, al Plenari
també es va aprovar per
unanimitat la proposta d'a-
nomenar Dolors Lleonart
el vial de nova creació si-
tuat entre el 106 del carrer
Gomis i el 75 del carrer
Esteve Terrades. Dolors
Lleonart va ser una de les
dones pioneres que va
aconseguir llicenciar-se en
Medicina a la segona mei-
tat del XIX i que va exercir la
professió a Gràcia.
Pel que fa a la gestió del re-
gidor, es va informar, entre
d’altres, de la rehabilitació
del Parc Güell, la reforma
de la plaça Rius i Taulet i
les obres que convertiran el
carrer Astúries en zona de
vianants.

El Ple aprova la nova divisió
del districte en cinc barris

Mapa amb la nova divisió territorial del districte de Gràcia.

El nou model 
vol aconseguir
una distribució
més equitativa 
de serveis i 
equipaments 
als barris

Cal Xipreret

La masia Cal Xipreret es troba al peu de la muntanya Pe-
lada, entre els carrers Mare de Déu de la Salut, Escorial,
Molist, Antequera i riera de Can Toda, i la seva cons-
trucció data del segle XVIII. Tot i aquests indicis, es des-
coneix qui van ser-ne els propietaris fins a l’arribada
d’Antoni Maria Morera i Colom, la qual la va comprar
com a casa de conreu i va acabar fent-la servir com a se-
gona residència.
Un temps després, el 1885, va intentar convertir els
seus terrenys en el Parc de la Salut, però tot i que l’espai
era gran i tenia força aigua, el projecte va fracassar. Fi-
nalment, els Morera vengueren la finca a Domènec
Joan Sanllehy, el qual va continuar amb la idea de cons-
truir la zona residencial i estendre-la pel turó del Car-
mel, la Muntanya Pelada i el turó de la Rovira. Tenia el
projecte de convertir la masia i els seus camps en una
ciutat-jardí urbanitzant les terres i transformant l’edifici
en l’hotel del parc, però tot això es va quedar en les in-
tencions. El 1895, Cal Xipreret es convertí en Casa-Res-
taurant per a esbarjo dels senyors de Barcelona.
El 1902 es va fundar el Salud Sport Club, un centre cul-
tural, esportiu i d’oci que van freqüentar persones ben-
estants de Barcelona. Uns anys més tard, el 1906,
aquesta entitat es va fusionar amb l’Associació de Pro-
pietaris de la Salut, que comprà Cal Xipreret a Domènec
Sanllehy i  el 1914 transformà els camps del mas en pis-
tes de tennis. El 1975, l’entitat va comprar els terrenys a
la família Sanllehy, i finalment, el 1982, l’associació
prengué el nom de Club Tennis de la Salut.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer

donació a l’Arxiu Municipal del Districte. T. 93 368 45 66

Façana frontal de Cal Xipreret, seu social del Club Tennis de la

Salut. (Foto: Juli Llacuna, Arxiu del Districte de Gràcia)

J. M. ContelÀ L B U M  H I S T Ò R I C

El Plenari dóna

llum verd al nou

mapa del districte

de Gràcia, que

s'emmarca dins

de la línia d’acció

municipal de La

Barcelona dels

Barris



David Sabater

E l Festival Folk Interna-
cional Tradicionàrius

arriba a la seva vintena edició.
Aquest serà l’últim any que es
farà fora del CAT, que conti-
nua tenint com a quarter ge-
neral els Lluïsos de Gràcia i
surt puntualment a espais
com La Torna, la sala Bikini,
l’Auditori, el club Luz de Gas o
la Biblioteca Jaume Fuster de
Gràcia. Enguany, el festival,
que se celebrarà a Barcelona
entre el 12 de gener i el 30 de
març del 2007, comparteix
programació amb BarnaSants
i l’Auditori tot mantenint la
seva línia d’incloure al seu
cartell tant alguns artistes
consolidats de l’escena com
noves propostes amb un dis-
curs interessant. Entre tots
els participants, hi destaquen
els guanyadors del Sona9
Xazzar; els ja habituals Quico

el Cèlio, el Noi i el Mut de
Ferreries, que juntament amb
RAS presentaran una nova
proposta de concert més ball;
o Kepa Junkera, que dimarts
23 presentarà a l’Auditori de
Barcelona el seu nou disc
Hiri. A banda d’això, cal des-
tacar també la col·laboració

del CAT amb el cicle de cançó
d’autor Barnasants i amb la
programació de l’Auditori. En
aquest context, actuaran a
Luz de Gas artistes com Jordi
Fàbregas, Isidor Marí, Franca
Masu i Les Batinses. De la
seva banda, l’Auditori acollirà,
entre d’altres, les actuacions
de l’Orquestra Àrab de Barce-

lona, el 8 de febrer, i el con-
cert, el 9 de març, del Pont
d’Arcalís i Les Violines, popu-
lar cuartet femení de corda
amb un cançoner inspirat en
la música d’arrel. La festa de
cloenda del Tradicionàrius
d’enguany se celebrarà el di-
vendres 30 de març a la plaça
Rius i Taulet. 

Ses Illes arriben a Gràcia
Els dies 26 i 27 de gener se
celebrarà el ja tradicional cap
de setmana de les illes, cone-
gut com “Sa Pobla a Gràcia”,
una festa totalment integra-
da al barri i que un cop l’any
recrea les tradicions i cele-
bracions pròpies de les Illes
Balears. Entre les activitats
programades, hi destaquen
una exposició col·lectiva d’ar-
tistes mallorquins; una de-
gustació de productes autòc-
tons de ses illes; concerts
d’havaneres; la popular cer-
cavila; l’encesa de foguerons,
i la revetlla, amb ximbombes,
glosadors, balls i cants ma-
llorquins.

Els pinzells de la memòria
Dues pintores veïnes de Vallcarca donen a conèixer un
paisatge urbà sotmès als canvis urbanístics que s’han
engegat a la zona i que li modificaran totalment la fe-
somia. Aporten el testimoni dels records i les vivèn-
cies que com a veïnes del barri han viscut al llarg dels
anys. L’exposició s’inaugura el 10 de gener i es podrà
visitar fins al dia 31 al Centre Cívic El Coll (Aldea, 15).

Concurs de relats hiperbreus
Fins a l’1 d’abril hi ha temps per participar al V Pre-
mio de Relato Hiperbreve Grau Miró 2007 que orga-
nitza l’AVV Coll-Vallcarca. Es tracta d’escriure petits
poemes coneguts com a haiku, un estil molt conegut
al Japó i de gran precisió sintètica i estilística. Les
composicions s’han d’enviar via correu electrònic a
l’adreça avvcollvallcarca@hotmail.com. El lliurament
de premis serà el 16 de juny al Centre Cívic del Coll.

Lluïsos presenta la guia “Gent de Gràcia-2”
Lluïsos de Gràcia va presentar el 18 de desembre un
nou volum de la seva col·lecció de guies temàtiques.
Es tracta de Gent de Gràcia-2, un recull de biogra-
fies de 66 personatges lligats a la vila de Gràcia.
Obra de l’historiador local Albert Musons, el volum
presenta persones de diverses èpoques i condicions.
Un centenar de persones  van assistir a la presenta-
ció, entre les quals el regidor del Districte, Ricard
Martínez.

La mirada ardent
Fins al 15 de gener es pot visitar la mostra “La mirada
ardent (dues mirades sobre el càncer de mama)” de
gAmis, Grup d’Ajuda Mama i Salut, al CIRD, Centre
d’Informació i Recursos per a les Dones del Districte
de Gràcia, carrer Camèlies, 36-38. Es tracta d’un re-
cull de fotografies i pintures sobre aquesta temàtica
per tal de donar a conèixer la problemàtica de la ma-
laltia a totes les dones i a la ciutadania en general. 
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N O T Í C I E Sf

El Festival Folk Internacional Tradicionàrius

aplega un any més el bo i millor de la música

d’arrel i la cançó d’autor catalana 

Xazzar actuarà al Festival Tradicionàrius.

Comparteix
programació amb
Barnasants i
l’Auditori

Interior de la carpa de la Fira de Nadal dels tallers ART-ístics.

Artesania a bon preu a la Fira dels tallers ART-ístics 
P. F.

Pintures i ceràmiques, so-
bretot, però també biju-

teria, quadres i molts altres
tipus d’objectes de regal han
format part de la Fira de Na-
dal de tallers ART-ístics que,
durant el mes de desembre i
per segon any consecutiu, va
ocupar una carpa situada als
Jardinets de Gràcia. 
Hi ha havia articles aptes per a
totes les butxaques, des de
l’euro i mig que costava un

imant fins als 50 euros, si dei-
xem de banda una barra de bar
domèstica que es va valorar en
400 euros. Tota una ganga si
es té en compte que era de fus-
ta massissa tallada a mà i que
pel seu disseny podria passar
per una obra d’un deixeble de
Gaudí. La barra i els tamborets
que l’acompanyaven van tro-
bar comprador fàcilment. 
La fira, organitzada per la Se-
cretaria de Serveis Penitencia-
ris, Rehabilitació i Justícia Ju-

venil, aplegava els treballs fets
per persones que estan com-
plint condemna als centres
penitenciaris de Catalunya.
També mostrava i posava a la
venda articles creats per do-
nes que formen part del pro-
jecte de reinserció laboral i so-
cial de la Fundació Ared.
ART-ístics és un mitjà per do-
nar a conèixer la tasca educa-
tiva que es fa en tallers on es
fa aprenentatge artístic, tèc-
nic i, fins i tot, social.

El Festival Tradicionàrius 
arriba a la vintena edició 
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Va ser l’any 1913 quan en Pere Ribas va
obrir Curtidos Ribas, un establiment que

avui està en mans de la quarta generació fami-
liar, el Josep. Abans, el negoci era només de
subministrament de material per a manufac-
turadors de calçat i d’articles de marroquine-
ria, però ara és un establiment singular, on es
venen articles com fornitures per a cinturons,
bosses, i on es fan reparacions de tota mena
d’articles de pell, excepte de sabates. En uns
temps on predomina la tendència a usar i

llençar, en Josep Ribas ha apostat pel mante-
niment del sa costum de reparar. Li podem
encarregar coses tan diverses com que ens po-
sin una cremallera, que ens entapissin cadires
de pell, que ens facin una funda de ganivet o
una bossa de pell al nostre gust. El local és
com un museu, ja que conserva gairebé el ma-
teix aspecte dels orígens, amb una infinitat de
petits calaixos on es guarda el gènere.
Curtidos Ribas. C/ Torrent de l’Olla, 55
Tel.: 93 218 92 85

E L  T A U L E L L

Un establiment singular que manté l’art de reparar

Josep Ribas a la seva botiga.

Joan Anton Font

E Q U I P A M E N T S  

Felicia Esquinas

La major part dels nens ple-
ga de l’escola a les cinc de

la tarda, però la major part
dels pares  treballa a aquesta
hora. I si els petits s'estan a la
ludoteca fins al moment que
pleguin els pares i resulta que
no hi ha familiars ni amics dis-
ponibles per recollir-los, ja te-
nim servida la pregunta del
milió: qui acompanyarà els
nens?
Dues ludoteques de Gràcia, la
del CEIP Reina Violant (carrer
Trilla, 18-20) i el Punt de Di-
namització Infantil de La Se-
deta (carrer Sicília, 321), han
estrenat un servei que dóna
una mica d’oxigen a les famí-
lies que es troben en aquesta
situació i pateixen, com totes
les d’aquest país, els greus
efectes de la incompatibilitat
entre els horaris laborals i els
escolars. 
El servei ofereix uns monitors
per recollir els infants a l’hora
de sortida de l’escola i acom-
panyar-los fins a algun dels
centres esmentats. Un cop a la
ludoteca, es continua amb el
programa habitual (berenar,
activitats i conte d’acomiada-
ment). Tret d’alguna excepció,

cada monitor porta dues cria-
tures com a màxim. 
Per anar a la ludoteca del CEIP
Reina Violant, l’acompanya-
ment es fa des dels CEIP Reina
Violant Infantil, Josep Maria

Jujol, Patronat Domènech,
l’Escola Vedruna Gràcia i el
Col·legi Sant Josep. Per al
Punt de Dinamització Infantil
de La Sedeta, es porta a terme
des dels CEIP La Sedeta i Jo-
vellanos i des del Col·legi Cla-

ret. El servei es fa en funció
dels horaris de les escoles. 
El servei d’acompanyament
es pot sol·licitar en el mo-
ment de fer la inscripció en
alguna d’aquestes dues ludo-
teques i no té cap cost addi-
cional per a les famílies. L’ho-
rari de les ludoteques és de
17 a 19 hores. El preu oscil·la
entre els 10 euros mensuals
(una tarda a la setmana) i els
30 euros mensuals (cinc tar-
des a la setmana).

Més informació
Punt de Dinamització 
Infantil de La Sedeta 
T. 93 459 12 28
Horari: de 17 a 19 hores

Un monitor recull els
nens a la sortida de
l’escola i els porta 
a la ludoteca

El servei d’acompa-

nyament es presta a

la ludoteca del CEIP

Reina Violant i al Punt

de Dinamització

Infantil de La Sedeta

El servei d’acompanyament es fa en funció de l’horari de les escoles.

En marxa un servei gratuït per 
portar els nens a la ludoteca 

S E R V E I  P Ú B L I C

Bea Sanchís

L’Ajuntament de Barcelona convoca com cada any el pro-
cés de subvencions, que té per finalitat donar suport a
projectes i activitats, tant a escala de districte com de
ciutat, en els àmbits de la Cultura, Participació ciutada-
na, Relacions ciutadanes, Immigració, Medi Ambient,
Esports, Salut pública, Dones, Drets civils, Joventut, Be-
nestar social, Educació i, com a nova modalitat que s’hi
incorpora en aquesta edició 2007, Civisme i convivència.
El període de presentació de les sol·licituds és del 8 de
gener al 8 de febrer de 2007.  Les bases de la convocatò-
ria, com també els impresos normalitzats per formular
la sol·licitud, es troben disponibles, des del passat 18 de
desembre, a les Oficines d’atenció al ciutadà i la resta de
punts de lliurament: Oficina d’Informació Cultural Palau
de la Virreina; Centre de Recursos Barcelona Sostenible;
Centre d’Informació i Assessorament per a Joves (CIAJ);
Casal d’Associacions Juvenils de Barcelona (Transforma-
dors), i Institut Barcelona Esports i Sector de Serveis
Personals. Els documents es poden obtenir també a la
pàgina web de l’Ajuntament, http://www.bcn.cat. Per tal
de facilitar a les entitats el procés de sol·licitud de sub-
venció s’ha simplificat la documentació que s’ha de pre-
sentar. 
Com cada any, per resoldre dubtes, atendre i acompa-
nyar les entitats i persones sol·licitants al llarg del procés
de tramitació, de la subvenció a cada Districte o àrea
central responsable resten a  disposició dels sol·licitants
els equips tècnics de cada modalitat prevista. Només cal
adreçar-s'hi amb l'antelació suficient. Les adreces i hora-
ris estan inclosos a la documentació.

Convocatòria de
subvencions 2007
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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

Bcn cap de setmana

Cada dijous, el web bcn.cat us ofereix la guia
cultural i d'oci, que conté diverses propostes
per a tots els gustos i edats per gaudir més
intensament del cap de setmana a la ciutat.
Hi trobareu informació i reportatges de les
estrenes de teatre, les exposicions, concerts,
activitats per a nens, les estrenes de cinema,
rutes per la ciutat i moltes coses més.
www.bcn.cat

Web d’esports

En aquest apartat del web bcn.cat, hi
trobareu tota la informació de l'activitat
esportiva a la ciutat, com ara una agenda
amb els actes esportius que tenen lloc a
Barcelona i també una secció de notícies
amb les darreres novetats. El web també
us ofereix un directori amb les
instal·lacions esportives de la ciutat i un
arxiu fotogràfic amb imatges d'actes
esportius que s'hi han celebrat a
Barcelona.
www.bcn.cat/esports

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

Pere S. Paredes

J uanjo Isern, president del CE
Europa, afronta aquest gran

repte del centenari “amb la volun-
tat de compartir amb la ciutada-
nia els moments més importants
de la nostra història”.
Per fer-ho, “tenim preparats un ven-
tall d’activitats tan esportives, com
culturals o lúdiques, que sobretot
faran les delícies dels afeccionats a
l’esport, al futbol i al club”.
Entre d’altres activitats esportives
que s'han previst per celebrar
aquest any tan significatiu per al
club gracienc, el primer equip de
l’Europa de futbol s’enfrontarà a un
conjunt de Primera Divisió al Nou
Sardenya. L’equip de bàsquet també

disputarà el partit del centenari du-
rant el 2007.
Entre les moltes activitats culturals
que el club ha preparat de cara al
centenari, i per “entendre, divulgar

i conèixer molt més el club, es pu-
blicarà el Llibre del Centenari, es
projectarà una pel·lícula sobre la
història del club i es farà una expo-

sició i un cicle de col·loquis i con-
ferències”.
El Club Esportiu Europa va ser fun-
dat el 5 de juny de 1907, al barri de
Gràcia. Va sorgir de la fusió de dos
clubs de barri que ja jugaven a fut-
bol: el Provençal i el Madrid de Bar-
celona.
En l’actualitat, l’Europa competeix
en les àrees de futbol, futbol sala i
bàsquet, i compta amb 1.850 socis.
“Com a anècdota, explicarem que la
secció de bàsquet va protagonitzar,
juntament amb el CE Laietà, el pri-
mer partit oficial de bàsquet de la
història d’Espanya l’any 1922 i que
el primer equip de futbol va ser un
dels fundadors de la Lliga Espanyo-
la l’any 1928”.
El club posarà a disposició de tots
aquests actes les seves instal·la-
cions del camp del Nou Sardenya,
el Camp de l’Àliga i el poliesportiu
Creueta del Coll. També estrenarà
l’equipació del Centenari.

Més informació
CE Europa 
C/Secretari Coloma, 140
Telèfon:  93 210 25 51 
www.ceeuropa.com 

És un dels joves més

grans de Gràcia,

Barcelona i Catalunya.

I vol compartir la seva

història (100 anys) amb

tots els afeccionats 

a l’esport

Un moment de la presentació dels actes del centenari de l’Europa.

El CE Europa escriu 100 anys
d’història del futbol a Catalunya 

Una gran varietat d’actes
esportius, cultural i lúdics,
ompliran el 2007

El camp del carrer Sardenya, l’any 1981.

per MANEL
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Què el va dur a obrir una llibre-
ria?
La il·lusió de creure en la lectura. En-
cara que diuen que no es llegeix, pen-
so que és la base de tot, a més d’aju-
dar a culturitzar el país.
Però es llegeix o no?
Per molt que es digui que no, es lle-
geix. El que passa és que els més joves
ho fan mentre estudien i són lectures
obligades de llibres clàssics, la majoria
dels quals són inaguantables.
I això pot generar un cert rebuig
a la lectura?
Sí. Hi ha alguns mestres que estan
encasellats en uns títols que sempre
són els mateixos, una immobilitat
que els fa passar de moda i no els per-
met obrir-se noves perspectives. Per
sort, no a totes les escoles fan llegir
coses pesades.
Llavors, quina és la solució?
És un problema de difícil solució. Pri-
mer no hi ha prou literatura adreçada
als alumnes, els quals es divideixen

en una franja molt variada d’edats i
després, com a competidors, hi ha la
televisió, els jocs de les consoles i dels
ordinadors, entre altres que són més
divertits.
Com es podria fer un llibre di-
vertit?
Tot ve del mateix, d’una educació de
base on s’inculqui i fomenti l’hàbit de
la lectura i que impliqui tot el seu en-
torn, col·legi i casa. És molt important
que vegin que a casa seva es llegeix,
perquè si un no veu els pares llegint,
mai donarà importància a la lectura.
Però els productes audiovisuals
són més amens, oi?
Sí, però el llibre té vessants que no
poden oferir-te altres productes. En
una pel·lícula és molt difícil conden-
sar tota una obra literària. Hi ha ma-
tisos fonamentals que és complicat de
dur a la pantalla. Les grans obres li-
teràries fetes en cinema han perdut
qualitat; en canvi, un mal llibre es pot
convertir en una gran pel·lícula.
Amb tot això, com ha orientat la
seva botiga?
Enfocada en la novel·la generalista i
en els tres idiomes, català, castellà i
anglès, que són els que hi ha al barri,

a més d’anar-la adequant a poc a poc
a les demandes que es van produint
com ara teatre, poesia, etc.
Quin nivell de lectura hi ha a
Gràcia?
Prou important, perquè hi ha moltes lli-
breries i totes subsisteixen, cosa que vol
dir que hi ha un potencial de lectors.

I els llibres que ven més?
Novel·les, no best-sellers, que no vol
dir que no surtin, sinó que hi ha pre-
ferència per les editorials clàssiques
de sempre, i això significa que el lec-
tor és molt exigent.
Pel que veiem també té llibres
d’història local?
Sí, sobretot els del Taller d’Història de
Gràcia, que toquen molt bé la història
de la vila i tenen una col·lecció de lli-
bres molt interessants que la gent de

Gràcia col·lecciona i fins hi ha perso-
nes que ara viuen a fora i els vénen a
buscar, no solament a la meva llibre-
ria, per descomptat.
Com a botiguer també forma
part de la Junta de l’Associació
de Comerciants, per què?
Cal fer coses que dinamitzin el nostre
carrer, la travessera de Gràcia. Tot el
que es fa ajuda els comerciants a ven-
dre més i al final tots aconseguim
més prestacions.
La travessera de Gràcia és un
bon mercat?
És un eix molt important que enllaça
Sant Gervasi amb el Guinardó traves-
sant Gràcia i, per tant, hi passa molta
gent. A més, com a zona comercial
gaudeix d’una fama excel·lent
Quin llibre em recomanaria?
El mar, de John Banville. És un gran lli-
bre que toca temes seriosos, profunds,
que arriben a la persona. Encara que
això de recomanar és una cosa difícil,
perquè hi ha molts gustos. Per sort, un
establiment petit et permet mantenir
un tracte fluid i més personal amb els
clients que et facilita el descobriment
les seves sensibilitats, cosa impensable
en els grans centres comercials.

E N T R E V I S T A Isidre Pijoan, l l ibre ter

Isidre Pijoan a la seva llibreria de la travessera de Gràcia.

Per a l’Isidre Pijoan de la llibreria Fondo, vendre

llibres és alguna cosa més que una transacció

mercantil: és un intercanvi de sensacions, sensi-

bilitats i emocions que cal mantenir

“Tenir un comerç petit 
et permet mantenir un

tracte fluït i més personal
amb els clients”

“Si un no veu els seus 
pares llegint, mai
donarà importància
a la lectura”

Josep Maria
Contel


