
Nou punt d’atenció a dones
a la plaça de Rius i Taulet

SERVEI

S’hi oferirà orientació
davant de qualsevol 
problema de gènere

DATES

El servei entra en 
funcionament cap 
final de novembre

XARXA

Serà el cinquè punt
d’aquesta mena
que s’obre a la ciutat

G R À C I A
B A R C E L O N A

Pàg. 3

S U P L E M E N T  D E L  D I S T R I C T E  I  D E L S  B A R R I S  •  N o v e m b r e  2 0 0 4
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E N T R E V I S TA Pàg. 8

Francesc Sanahuja
President del Club

Excursionista de Gràcia

“En l’excursionisme 
no has de competir
amb ningú i t’ajuda 
a conèixer-te”

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Els equips de 
base de la 
Fundació Europa
Juguen al camp de l’Àliga

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg.6

Fer tràmits des de 
l’ordinador de casa
Tràmits a www.bcn.es

E Q U I PA M E N T S Pàg. 6

CAP Vallcarca,
un centre 
autogestionat
Atén 63.700 usuaris

O F E R TA  D ’O C I Pàg. 5

El Districte 
presenta
el Pla d’Usos
Es vol evitar la saturació

Instal·lades ara fa 17 anys, les

escales mecàniques de baixada

de la Glòria han superat àmplia-

ment el límit de la seva vida útil.

Avui dia, dos dels set trams es

trobaven permanentment inuti-

l itzats a causa de problemes

mecànics que ja no admetien re-

paració. Ara han començat els

treballs per renovar-les. Els tre-

balls duraran fins al pròxim 31

de març. Durant aquests sis me-

sos s ’actuarà tram per tram,

mantenint en funcionament la

resta que estiguin operatius.

Quan ja estiguin a punt, les es-

cales funcionaran amb sistemes

antisoroll i prolongaran la seva

vida útil com a mínim en 12

anys més.

La nova instal·lació funcionarà

les 24 hores i deixarà de tenir un

horari lligat al del metro com

fins ara. Gràcies als dispositius

que eviten el soroll, el funciona-

ment de les escales de baixada

de la Glòria serà compatible amb

el descans dels veïns. A més, els

nous equips permeten l’estalvi

d’energia.

Les escales de baixada de la
Glòria tornaran a funcionar

Pàg. 5
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Dissabte 20 de novembre

Gràcia i la Guerra Civil. Anys després
A les 10 h. Punt de sortida: Plaça Rius i Taulet 

Itinerari pels llocs on més va impactar en el territori la

Guerra Civil, des dels edificis que van ser bombardejats

fins als refugis construïts. Organitza el Taller 

d’Història de Gràcia. Tel. 93 285 04 57.

Dijous 25 de novembre

Dalirògena. Retrat sonor 
de Salvador Dalí 
A les 22 h. L’Espai (Travessera de Gràcia, 63)

Projecte audiovisual inspirat en l'obra de Dalí que vol

experimentar amb la música i les imatges. 

25, 27 i 28 de novembre

The love of my life
Dijous i dissabte a les 22 h i diumenge a les 19 h. 

Sala Beckett (Alegre de Dalt, 12)

Un doble programa format per l'òpera Trouble in Tahití

i el Cicle d'Àries i Cançons de Leonard Bernstein, sota

la direcció de Joan Antón Sánchez.

Dissabte 20 de novembre

L’Aïna viatja al fons del mar
A les 17.30 h. Centre Cívic La Sedeta (Sicília, 321)

Per la companyia Xiu-xiu Teatre.

Dissabte 11 de desembre

Les Tres Bessones miren el món
A les 17.30 h. Centre Cívic La Sedeta (Sicília, 321)

Conte de tres en tres. De la Cia. Taleia-Cultura.

Fins al 31 de desembre

La recuperació d’una joia del’art català
Museu d'Història de la Ciutat - Museu Monestir de Pedral-

bes (Bda. Monestir, 9)

L'exposició pretén mostrar les diferents fases de cons-

trucció del monestir des del seu origen fins avui.

Fins al 31de març de 2005

Els iguanos
CosmoCaixa (Teodor Roviralta, 47)

Una de les millors col·leccions d’esquelets de dinosaures.

Entrada gratuïta al museu fins al 9 de gener.

Divendres 19 de novembre

Belén Arjona 
A les 22 h. L’Espai (Travessera de Gràcia, 63)

“O te mueves o caducas” és el títol del l’últim disc 

d’aquesta madrilenya de 22 anys.

Divendres 20 i dissabte 21 de novembre 

Névoa 
A les 22 h. L’Espai (Travessera de Gràcia, 63)

Fado distraído. Adaptacions de clàssics, composicions 

i propostes noves.

Divendres 26 de novembre, 3 i 10 de desembre

Concert de rock
A les 22 h. Centre Cívic La Sedeta (Sicília, 321)

Concert a càrrec dels grups de la Coordinadora de Rock

de La Sedeta.

Euskal Herria Sona

Divendres 19 de novembre

Zure
A les 22 h. CAT (Travessia Sant Antoni, 6-8)

Des de la txalaparta i la trikitixa fins al baix elèctric.

Dissabte 20 de novembre

Pariak Bai
A les 22 h. CAT (Travessia Sant Antoni, 6-8)

El grup es defineix irònicament com de country-blues.

Dijous 25 de novembre

Maddi Oihenart i Josetxo Goia-Aribe
A les 22 h. CAT (Travessia Sant Antoni, 6-8)

Una de les veus més riques de la música basca.

Divendres 26 de novembre

Karidadeko Benta
A les 22 h. CAT (Travessia Sant Antoni, 6-8)

Unió entre tradició antiga i nous aires.

36è Festival Internacional de Jazz

Dilluns 15 de novembre

Charles Lloyd, Zakir Hussain i E. Harland
A les 21.30 h. TNC (Plaça de les Arts, 1)

Dijous 18 de novembre

Bebo Valdés/Bebo de Cuba
A les 21.30 h. L’Auditori (Lepant, 150)

Divendres 26 de novembre

Brad Mehldau Trio
A les 21.30 h. Palau de la Música (Sant Francesc de Paula)

www.bcn.es/publicacions

bcnrevistes@mail.bcn.es
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ATENCIÓ AL CIUTADÀ

Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) 
Francisco Giner, 46.
Telèfon d’informació 010 
(preu de la trucada: 0,55 euros + IVA /cada 
3 minuts o fracció)

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 Vila de Gràcia 93 284 77 90
Torrent de l’Olla, 104.
Biblioteca Julià de Capmany 93 218 78 55
Torrent de l’Olla, 219 
Biblioteca del Centre de 93 217 95 27
Treball i Documentació
Gran de Gràcia, 126.

SERVEIS SOCIALS

Centre El Coll-Zona Nord 93 285 72 67
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.

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
Camèlies, 36-38.
Agència Tributària 93 237 41 80
Av. Príncep d’Astúries, 66.
Federació Festa Major de Gràcia 93 459 30 80
Igualada, 10.
Centre de Normalització 93 217 87 23
Lingüística
Príncep d’Astúries, 54, 2n.

GUÀRDIA URBANA

Unitat Territorial Gràcia
Trilla, 10.
Emergències 092
Tràmits (Guàrdia Urbana, 3-5) 93 291 50 22
Accidents (Guàrdia Urbana, 3-5) 93 291 50 17

SERVEIS URGENTS

Telèfon únic d’emergències 112
Urgències sanitàries 061
Mossos d’Esquadra 088
Cos Nacional de Policia 091
Bombers 080

SALUT

CAP Quevedo 93 219 55 00
Quevedo, 13-17.
CAP Sanllehy 93 285 37 90
Av. Verge de Montserrat, 16-18.
CAP Pare Claret 93 208 25 70
Pare Claret, 19-23.
CAP Travessera de Gràcia 93 435 23 00
Travessera de Gràcia, 346.
CAP Larrard 902 011 040
Travessera de Dalt, 79.
CAP Vallcarca 93 259 44 22
Av. Hospital Militar, 169-205
(Edifici Pedraforca)
CAP Sant Gervasi 
(Parc Sanitari Pere Virgili) 93 259 44 11 
Esteve Terradas, 30.
Centre de Salut Mental 93 218 93 02
d’Adults de Gràcia
Mare de Déu del Coll, 41.
Hospital de l’Esperança 93 367 41 00
Av. Santuari de Sant Josep
de la Muntanya, 12.

FARMÀCIES

www.farmaciesdeguardia.com

I N F O Ú T I Lt L ’A G E N D AW
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Gerard Maristany

F
ins ara hi havia Punts

d’Informació i Atenció a

la Dona (PIAD) a l’Eixample,

les Corts, Horta-Guinardó i

Nou Barris. Pels voltants del

25 de novembre –Dia Inter-

nacional Contra la Violència

de Gènere–, Gràcia inaugu-

rarà el cinquè de la ciutat. Els

PIAD neixen per contribuir a

la igualtat d’oportunitats per

a les dones. Violència de gè-

nere, discriminació laboral o

d’una altra índole, necessitat

d’assistència jurídica… Es

tracta de crear una espècie de

“finestreta única” on rebre

assessorament personalitzat

en la defensa de la igualtat de

drets home-dona.

El PIAD de Gràcia comptarà

amb una treballadora social,

Mònica Augé, que està espe-

cialitzada en qüestions rela-

cionades amb la dona. Ella

serà la responsable d’escoltar,

orientar sobre les demandes

que es plantegin i, en cas que

sigui necessari, derivar-les

cap als serveis específics que

ja existeixen (Equip d’Atenció

a la Dona, Fiscalia de la

Dona, etc.). Un dels punts

d’especial atenció serà, òbvia-

ment, la violència de gènere.

L’any passat, un 21% de les

dones ateses als quatre cen-

tres existents hi anava per

aquest greu problema. En

aquest sentit, els PIAD s’inte-

gren en un equip de treball

on ja hi ha la Guàrdia Urba-

na, els serveis socials i els

sanitaris, per tal de detectar

casos flagrants de maltracta-

ments i atendre la víctima

amb totes les atencions que

fan al cas. 

Al costat d’aquest paper d’in-

formació i assessorament in-

dividual, el PIAD treballarà

també a nivell comunitari co-

ordinant-se amb les diverses

entitats que treballen aquests

casos. També s’organitzaran

cursos, xerrades i jornades

als centres cívics i casals de

barri. A tot això, cal afegir-hi

el disseny de propostes espe-

cífiques per a les escoles.

Els quatre PIAD fins ara exis-

tents a Barcelona van atendre

l’any passat 800 dones de tot

Barcelona. Només tretze eren

de Gràcia. “Segur que aquesta

xifra es multiplicarà arran de

l’obertura del nou Punt”, ex-

pliquen des de l’Àrea de Ser-

veis Personals del Districte.

El nou PIAD no arriba sol:

ben aviat, s’obrirà també un

servei d’aquestes característi-

ques al distr icte de Sant

Martí.

3Novembre 2004

La seu del Centre de Serveis Socials a la plaça Rius i Taulet acollirà el Punt d’Atenció a la Dona.

Al final de mes es posarà en

marxa el PIAD de Gràcia. La seva

funció és assessorar les dones en

tots els temes que els puguin ser

d’interès, amb especial atenció a

la violència de gènere

Gràcia inaugura el seu Punt 
d’Informació i Atenció a la Dona 

Adreça: Plaça de Rius i Taulet, número 6
Telèfon: 93 291 43 30
Inauguració: final de novembre
Horaris: Dilluns: 10-13 h; Dimarts: 17-20 h; Dimecres: 10-13 h; Dijous: 15-18 h;

Divendres: 09-12 h

No cal concertar visita prèvia. Els horaris tenen franges diferents per tal de facilitar l’accés
a totes les dones. Una vegada a la setmana hi haurà una advocada de l’associació Dones
Juristes de Catalunya per tal d’informar sobre separacions, custòdies de fills, etc.

O N  É S ?  Q U A N  S ’ H I  P O T  A N A R ?A

C IU TA DA N S OPINE N

Roser Tort
Veïna i mare

Tot el que ajudi a llui-
tar contra la violència
de gènere em sembla
perfecte. Ara cal que les
dones maltractades s’a-
nimin a arribar al
Punt, perquè això és el
difícil, que ho expliquin
a algú.

Cristina Pons
Mare treballadora

És important que no
solament sigui un punt
d’informació sinó que
tingui mitjans i que es
prenguin mesures. Que
la dona que ho necessiti
pugui trobar una sorti-
da, no solament policial
sinó també econòmica.

Anna Espinach
Guionista audiovisual

Espero que les dones del
barri facin seu el Punt.
Tenir-lo al barri mateix,
sense necessitat de des-
plaçar-se, farà que se
sentin a casa, els farà
tenir més confiança. Jo
crec que la proximitat
és el millor.

Anna Claveguera
Jubilada

Quan jo era jove no
existien serveis com
aquests. Per sort jo no
he patit mai maltracta-
ments, però sé que
molta gent ha passat
per això. A més si el
tenen a quatre passes
serà fantàstic.

Inga Teixidor
Dissenyadora gràfica

Tenir a l’abast aquest
PIAD al barri ajudarà
moltes dones a donar el
pas de fer-lo servir,
però hi ha una cosa
prèvia fonamental: cal
que sapiguem que exis-
teixen, cal fer més difu-
sió pública.

José Romero
Reche
Farmacèutic

La informació i l’ajuda
és l’eina més important
per acabar amb els
maltractaments a les
dones. Nosaltres, els
homes, també hem de
col·laborar per eradicar
del mapa aquesta lacra.

C o m  c r e u s  q u e  e l  n o u  P I A D  a j u d a r à  l e s  d o n e s  m a l t r a c t a d e s  d e l  b a r r i ?
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Núria Mahamud
El Club Excursionista de

Gràcia va ser un dels prota-

gonistes de la  recent Nit

de l’Esport, on va rebre el

reconeixement del Distric-

te per la travessa Mata-

galls-Montserrat i per la

col·lecció de mapes excur-

sionistes en tres dimen-

sions, eines que són un im-

portant pas endavant per a

la seguretat a la muntanya. 

No serà l’únic guardó de

l’any. El Districte també ha

aprovat per unanimitat la

candidatura d’aquesta enti-

tat octogenària a la Meda-

lla d’Honor de la Ciutat,

que rebrà en un acte solem-

ne al començament d’any a

l’històric Saló de Cent de

l’Ajuntament de Barcelona.

La col·lecció de mapes 3D

en suport CD és una nove-

tat mundial que identifica

els grans i petits recorre-

guts, els hotels, albergs, re-

fugis i tota la informació

d’interès que necessita un

excursionista. De moment

s’han editat els de la traves-

sa Matagalls-Montserrat, la

Vall d’Aran, Núria, Mont-

serrat i Aigüestortes, tots

ells en col·laboració de l’Ins-

titut Cartogràfic de Catalu-

nya, Enciclopèdia Catalana

i la empresa Geovirtual . 

Actualment, el club compta

amb més de 900 socis divi-

dits en diferents seccions:

càmping, espeleologia, es-

calada, muntanya, coral,

caravaning, cultura, la re-

vista Mai enrera, fotografia

i l’Agrupament Escolta Pere

Rosselló, que agrupa un

centenar de nens. A més, la

seva escola de muntanya

(EMGRA) organitza cursos

periòdics sobre espeleolo-

gia i alta i baixa muntanya

amb un equip de trenta

monitors, en els quals s’in-

cideix en el respecte a la

natura.

Enguany el club també

acull la XIIV edició del Curs

de Medicina i Socors de

Muntanya, a càrrec de met-

ges i esportistes vinculats

al món de l’alpinisme.

Gràcies a aquest fort teixit

associatiu, la Matagalls-

Montserrat que organitza

cada any, i on treballen de

forma voluntària unes 250

persones, és tot un èxit de

participació. 

Medalla de la Ciutat per al
Club Excursionista de Gràcia

A l’última Matagalls-Montserrat, hi  van participar 2.500 persones.

El club ha editat
una sèrie de
mapes en 3D dels
principals parcs
naturals

J.M. ContelA B A N S  I  A R A

Entre Gràcia i 
Sarrià-Sant Gervasi 
La Via Augusta, entre la Diagonal i Comte de Salvatier-

ra, és in pas obligat per a molts vehicles i per al transport

públic, com el ferrocarril de Sarrià, que va ser inaugurat el

juny de 1863 i avui dia circula soterrat. Però no sempre ha

estat així; des del seu inici fins al 27 de març de 1929 els

trens van discórrer en superfície. La línia originalment te-

nia 5 estacions, una d’aquestes la de Gràcia, ubicada da-

vant del carrer de Sèneca, que va ser tancada per manca de

vitalitat el maig de 1865. La reurbanització va començar

l’octubre de 1927, quan l’estació de Gràcia i el trànsit de

combois van ser traslladats al carrer de Balmes. També en

aquest indret la nau coberta de l’esquerra va bastir un nou

edifici que l’any 1946 va acollir el Windsor Palace, un cine-

ma de prestigi que va tancar el desembre de 1970. 

Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer

donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 285 03 57

Abans La Via Augusta amb la Diagonal al fons, l’any 1926.

Ara Aquest indret en l’actualitat.



Gràcia mostra la cultura del Líban
Del 15 al 20 de novem-

bre se celebrarà la set-

mana cultural Gràcia

amb el Líban, amb con-

ferències, debats, expo-

sicions, concerts, mos-

tres gastronòmiques,

d’artesania, projeccions

de vídeo i activitats

adreçades als centres

educatius i de lleure. Les

activitats es faran als

centres cívics La Sedeta,

El Coll, Casal Cardener i

a la seu del Districte. 

Neix el Col·lectiu d’entitats històriques, G6
Sis entitats gracienques s’han constituït en un

col·lectiu anomenat Col·lectiu d’entitats històri-

ques de Gràcia, però conegut per G6. Els seus ob-

jectius són coordinar esforços i presentar propos-

tes conjuntes, especialment en relació amb les

activitats festives de la vila.

De fet, l’Orfeó Gracienc, el Cercle Catòlic de Gràcia,

els Lluïsos, les colles de Sant Medir, el Centre

Moral Instructiu de Gràcia i la Federació de Festa

Major assumeixen ja una part notable de la produc-

ció teatral, musical i de l’esport de base a Gràcia.

Obres a l’estació de metro de plaça Joanic
L’estació de metro de Joanic (Línia 3) està en obres

per la instal·lació d’ascensors, dins del Pla de millo-

res d’infraestructures per al transport que executa

el Departament de Política Territorial i Obres Pú-

bliques de la Generalitat de Catalunya. Amb

aquests treballs de millora, la parada de Joanic

serà accessible per a tothom. A fi de facilitar la

campanya comercial de Nadal, les obres s’aturaran

durant les festes i es reprendran el gener.

Cuines del món al Mercat de l’Abaceria
El proper divendres, 10 de desembre, tindrà lloc, al

Mercat Municipal de l’Abaceria, una jornada dedica-

da a les cuines del món, amb un preu simbòlic de de-

gustació d’un euro. Hi haurà cuina iraquiana, japone-

sa, mexicana, nepalesa, indoxinesa, xinesa, siriana i

catalana. Els cuiners començaran a preparar els plats

a les 10.30 h i cap a les12.30 h es podrà fer el tast.

També hi haurà activitats d’animació cultural al llarg

del matí.
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Gerard Maristany

E
l 31 de març que ve, les

escales mecàniques de

baixada de la Glòria estaran

funcionant en tots els set

trams. El mes passat van co-

mençar unes obres que, al

llarg de sis mesos, aniran re-

novant la maquinària tram

per tram, mantenint en fun-

cionament la resta dels que

estiguin operatius. Els usua-

ris notaran diversos avantat-

ges: en primer lloc, el fet que

el conjunt de la instal·lació

tornarà a funcionar del tot.

Les escales actuals porten 17

anys instal·lades i sobrepas-

sen de llarg el temps de vida

útil, que estava fixat en 15

anys. En aquests moments,

dos dels set trams patien ava-

r ies irreparables als seus

grups motrius. Amb la mo-

dernització del conjunt, les

instal·lacions guanyaran un

mínim de 12 anys més de

vida. 

En segon lloc, aquestes esca-

les deixaran de tenir un hora-

ri de funcionament. Fins ara,

les hores en què estaven en-

gegades coincidien amb les

del metro. Per fer possible

aquest funcionament continu

sense generar molèsties, les

escales incorporen els mo-

derns sistemes antisoroll que

ja es poden veure a les esta-

cions de metro. Aquests siste-

mes fan que l’escala mai no

s’aturi del tot i eviten els mo-

lestos brogits que solen fer

aquestes màquines quan

arranquen des de zero. En lloc

d’això, funcionen contínua-

ment a velocitat lenta, i s’ac-

celeren quan algú les trepitja.

A més de soroll, els nous sis-

temes estalvien energia. A

banda d’aquestes millores vi-

sibles, el telecontrol de les es-

cales es traslladarà de l’estació

de metro de Vallcarca al Cen-

tre de Control de Manteni-

ment i Serveis, cosa que ha de

suposar una millora en el con-

trol general de les escales.

Comencen a renovar-se les 
escales de baixada de la Glòria

Aquestes escales porten 17 anys funcionant.

Gràcia vol contenir l’oferta d’oci i restauració
C

ontra la saturació, restric-

cions. El Districte està

enllestint un pla que posa

moltes traves a l ’obertura

d’establiments per sota de la

travessera de Dalt. Per sobre

d’aquesta via es restringirà

igualment l’oci nocturn, però

en canvi hi haurà permissivi-

tat amb els locals on fer el

menú o la cervesa de mitja

tarda: es considera aquesta

oferta com a beneficiosa i, a

hores d’ara, excessivament

escassa a la zona nord. “El

que pretenem és deturar el

creixement del nombre de lo-

cals a les zones saturades”,

diu el regidor del Districte,

Ricard Martínez. Segons da-

des facilitades pel propi regi-

dor, només al nucli antic hi

ha unes 800 llicències de lo-

cals, mentre que per sobre de

la travessera de Dalt n’hi hau-

ria aproximadament un cen-

tenar. 

Mentrestant, les terrasses

dels bars queden regulades

en una normativa a part .

Aquelles que estiguin situa-

des a les places haurien de

seguir una uniformitat en el

seu disseny, adequar els lava-

bos a l’aforament que tin-

guin, o cenyir-se a una ocu-

pació màxima del 5% del

paviment públic. Aquests

plans, que encara està treba-

llant la Regidoria del Distric-

te, s’han d’aprovar entre fi-

nals d’aquest mes i el gener. 

El regidor del Districte, Ricard Martínez, va presentar el projecte

de Pla d’Usos que s’aprovarà en els propers mesos.

LES PRIMERES ESCALES MECÀNIQUES AL CARRERA
Les escales mecàniques que s’hi van instal·lar l’any 1987

van ser un projecte pioner, ja que era la primera vegada

que es posaven a la ciutat instal·lacions d’aquest tipus a

la intempèrie.

A més de pas imprescindible per als veïns, el carrer és

punt de peregrinació de turistes i gent que s’enfila de visi-

ta al parc Güell. Els nouvinguts es delaten ràpid: tots

posen la mateixa cara, entre la sorpresa i la mandra,

davant la monumental pujada que se’ls presenta.Baixada

de la Glòria? Depèn.“Parc Güell, 300 m”, diu un cartell. La

Glòria és lluny, i de la baixada no hi ha ni rastre. El vianant

ha de caminar al llarg d’un trajecte de pujada costeruda

que fa 17 anys només es podia guanyar a base de cames.



El centre de salut
substitueix dos vells
ambulatoris i ofereix
als usuaris unes ins-
tal·lacions modernes
i més serveis 

Pilar Fernández
El centre, situat al Parc Sani-

tari Pere Virgili i inaugurat el

mes de març de 2003, substi-

tueix els antics ambulatoris

de Vallcarca i de Sant Gerva-

si. Tot i que el centre ha de

seguir les directrius que mar-

ca el Consorci Sanitari de

Barcelona, no està gestionat

per l’organisme públic sinó

per un Equip d ’Atenció

Primària (EAP). L’autogestió

significa, segons el director

assistencial de l’EAP, Lluís

Gràcia, “que hi ha una auto-

nomia professional i no no-

més de gestió. Que hi ha més

capacitat dels professionals

per desenvolupar-se profes-

sionalment seguint els seus

propis criteris”.

Això fa possible que puntual-

ment, en èpoques de més fei-

na, es pugui contractar més

personal, com quan hi ha

passes de grip. Actualment la

plantilla d’aquest EAP, que

dóna servei a 63.700 usuaris,

és de 78 treballadors, entre

els quals hi ha 26 metges de

família i 8 pediatres. 

A més del servei clàssic d’a-

tenció primària de salut i

d’infermeria, també hi ha un

servei d’odontologia i treba-

lladors socials, és a dir, perso-

nes dedicades a posar-se en

contacte amb les associacions

dels barri quan es considera

que s’ha d’explicar a la pobla-

ció alguna situació concreta,

com va ser el cas recent de la

legionel·la. La idea és “anar

ampliant l’oferta de serveis

que es fa a l’atenció primària i

la capacitat de resolució. Que

els programes de salut bàsica

es resolguin aquí, sense haver

d’anar a altres centres”, afir-

ma Lluís Gràcia. Un exemple

d’aquest programa seria la

consulta que una de les met-

gesses de capçalera fa un cop

al mes per controlar patolo-

gies de l’aparell locomotor.

Ara està en fase d’implanta-

ció d’unitats de cessació tabà-

quica i d’espirometria (control

de la capacitat pulmonar).

El centre també organitza ses-

sions informatives sobre te-

mes relacionats amb la salut

que poden interessar als usua-

ris, com ara la prevenció del

càncer de mama, l’atenció a la

gent gran –“una prioritat nos-

tra en totes les seves ves-

sants”– o l’atenció domicilià-

ria. Segons la dades de què

disposa el director assisten-

cial, hi ha 9.000 usuaris que

no poden anar al centre. Du-

rant el primer any de vida del

nou centre han visitat el 50%

d’aquestes persones. El 65%

són gent de més de 65 anys.
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E Q U I P A M E N T S

Un cop al mes 
es controlen 
patologies de 
l’aparell locomotor

L’EAP Vallcarca-Sant Gervasi és al Parc Sanitari Pere Virgili.

Joan Anton Font

L
a vocació del luthier David Bagué es

va despertar l’any 1977 veient un

programa de televisió on explicaven com

es podia fer viure un violí dins d’una am-

polla. Des d’aleshores, ha dedicat la seva

vida a fabricar violins i violes fins a esde-

venir un luthier que compta entre els

seus clients amb instrumentistes de

prestigi d’arreu del món. Va ser condeco-

rat amb la Creu de Sant Jordi com a pre-

mi al seu treball i dedicació. En David

està convençut que si s’hi ha dedicat és

gràcies, principalment, a ser del barri de

Gràcia, un barri on hi havia artesans que,

de ben petit, el van posar en contacte

amb l’ofici. Per aquest motiu no pot evi-

tar la nostàlgia quan veu que els arte-

sans, que eren l’essència de Gràcia, han

anat desapareixent del barri. 

E L  T A U L E L L

David Bagué treballa en el seu taller.

CAP Vallcarca, un exemple 
d’autogestió en la salut pública 

David Bagué, un luthier
amb prestigi internacional

S E R V E I  P Ú B L I C

Redacció
Donar-se d’alta o fer cons-

tar un canvi de domicili en

el padró municipal, trami-

tar l’inici d’una activitat

econòmica a Barcelona,

sol·licitar la targeta rosa

per a persones més grans

de 60 anys, fer la preins-

cripció i matriculació es-

colar, domiciliar els rebuts

de tributs municipals amb

el nostre banc, consultar

l’estat d’un expedient de

llicència d’obres, demanar

la recollida gratuïta de

mobles o trastos vells...

Més de 60 tràmits munici-

pals es poden fer directa-

ment des de l’ordinador

de casa a través del web de

l’Ajuntament de Barcelo-

na, que ofereix, a més a

més, informació detallada

de més de 600 gestions

possibles, tant municipals

com no municipals. Si ho

desitja, el veí de Barcelona

pot accedir a la seva prò-

pia carpeta del ciutadà,

una via de comunicació

personalitzada entre ell i

l’adminsitració municipal

que li permetrà accedir

sempre que ho necessiti,

de manera ràpida, a les se-

ves dades fiscals i d’empa-

dronament. Tots aquests

són els serveis que ofereix

l’Oficina d’Atenció al Ciu-

tadà per Internet, una de

les parts més utilitzades

del portal municipal

www.bcn.es. 

Les dades personals ne-

cessàries per a la realitza-

ció d’aquests tràmits es-

tan protegides pels drets

previstos per la Llei Orgà-

nica de Protecció de Dades

vigent des de 1999. L’A-

juntament de Barcelona

va ser un dels primers

d’Espanya a oferir la pos-

siblitat de fer gestions des

de l’ordinador, aprofitant

així els avantatges que re-

presenta Internet a l’hora

d’una comunicació més

àgil entre els ciutadans i

l’administració.

El web dels tràmits és

www.bcn.es/tramits

Més de 60 tramits amb l’Ajuntament es poden fer on-line.

BCN tràmits, fer gestions
des de l’ordinador de casa



G R À C I A 7Novembre 2004

M U LT I M È D I A

TELEVISIÓ

BTV Informatiu Gràcia

Produït per Gràcia Televisió

Cada dijous a les 13.35 h 

Canal 39 UHF 

RÀDIO

Ràdio Gràcia - 107.7 FM

Aldea, 15. 

Tel. 93 284 49 69

COM Ràdio – 91.0 FM

Freqüència Barcelona

BCN (de dilluns a divendres, de 13.00 

a 14.00 h.)

L’espai d’informació local de Barcelona

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

Revista de Barcelona

Juan de Sada, 48, entl. 

Tel. 93 339 32 00

Transversal

Tel. 620 67 06 89

INTERNET

Transversal Web, revista digital

Transversal Web és la revista digital dels

barris i la Vila de Gràcia. És el resultat de

la participació d’un conjunt de persones

en la comunicació local des de la xarxa

d’Internet.  Aquest mitjà digital, que va

obtenir el premi Vila de Gràcia l’any

2002, presenta un àgil programa d’actes.

www.gracianet.org/transversal

Barcelona Informació on-line

La revista Barcelona Informació i els

seus deu suplements de districte es

poden descarregar fàcilment a Internet

en format PDF a través de la pàgina del

departament d’Imatge i Producció Edito-

rial de l’Ajuntament. Consultar les revis-

tes a través de la xarxa és un bon siste-

ma, per exemple, per llegir el suplement

d’un altre districte distint del nostre.  

www.bcn.es/publicacions

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

Pere Paredes

L
a Fundació Esportiva Europa és

una gran font de nous valors

per al futbol català en general i del

barceloní en particular. Aquesta en-

titat, que té la seu al Camp Munici-

pal de l’Àliga,  des de fa quatre anys

gestiona els equips de futbol base

vinculats al Club Esportiu Europa.

Antonio Rodríguez, coordinador

del futbol base del camp de l’Àliga,

sap que la seva feina té un gran fu-

tur, ja que compta amb tres equips

masculins d’alevins, set d’infantils,

quatre de cadets i dos de  juvenils:

“amb més de 300 nens hi ha molta

feina, però els resultats seran ex-

cel·lents”. Per a Francesc Caus, una

jove promesa de 12 anys, “el futbol

és el millor esport que hi ha, hi jugo

des de els cinc anys i sóc un bon la-

teral dret”. L’entitat treballa també

amb més de 80 noies, que són la

base del futbol femení de la funda-

ció i d’aquest esport a Catalunya.

El camp municipal de l'Àliga  acaba

d’estrenar gespa artificial i Francesc

Caus n’està encantat: “notes molt la

diferència entre jugar sobre terra o

sobre gespa artificial. Tots els tocs

surten bé; quan passes la pilota, ho

fas amb més precisió, no et fas tant

de mal quan caus a terra i la pilota

no bota malament”.

El somni de Caus és arribar a ser un

gran jugador de futbol i per ara està

compaginant molt bé els estudis

amb els entrenaments i els partits:

“no et dic cap equip en concret on

m’agradaria jugar, però sí que ha de

ser un dels més grans”. 

Unes vuitanta noies juguen en els equips de base de futbol femení de la Fundació Europa.

Els infantils de l’Europa estrenen
la nova gespa del Camp de l’Àliga

Amb 300 nois i 80 noies,
els equips de la Fundació
Europa, vinculada al club
esportiu gracienc, són
una de les millors pedre-
res del futbol català

Oi que no pot ser?

C O S E S  D E  B A R R I p e r M A N E L
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L’afició a l’excursionisme li ve

per tradició familiar?

Al contrari, tota la meva família prové

del món del mar. Quan tenia tretze

anys, vaig fer-me escolta. L’excursio-

nisme és un esport en què no has de

competir amb ningú i et permet

conèixer-te millor.

Quantes muntanyes ha trepitjat?

Al llarg de 37 anys crec que hauré pu-

jat al voltant de mil cims. Conec tots

els Pirineus i les muntanyes de Ma-

drid, Andalusia, Groenlàndia, Alaska,

l’Amèrica del Sud..., però el món és

bastant gran i encara hi ha moltes per

pujar.

Quina li ha impressionat més?

El Mckinley, a Alaska. És un cim de

6.400 metres i la seva dificultat és

bàsicament climatològica, perquè

està dins del cercle polar. Pot estar

nevant cinc dies seguits amb tempe-

ratures de 30 i 40 graus sota zero i

vents de més de 90 km/h. Has de te-

nir molta fortalesa física i psíquica.

Moltes expedicions que es preparen

per anar a l’Himàlaia passen primer

pel Mckinley.

Quantes vegades ha fet la Mata-

galls-Montserrat? 

L’he començat dues vegades, però no

l’he pogut acabar mai. És un proble-

ma logístic, ja que com a president

del club m’interessa estar pendent de

l’organització. L’últim cop només vaig

passar el primer control. Malaurada-

ment, és una assignatura pendent. La

que sí que he fet dotze vegades és la

travessa Barcelona-Montserrat.

Quants l’acaben?

Sobre el 70%. És una experiència

molt enriquidora i la meitat de la gent

repeteix. Els participants cada vegada

estan més ben entrenats. Hem de pen-

sar que són 83 km i gairebé 6.000 m

de desnivell. Val la pena preparar-se

sis mesos abans, tant físicament com

psíquicament. És molt dur fer tants

quilòmetres per la nit.

Alguns dels participants s’apun-

ten al club?

Sí, i com a club hem de ser capaços

d’integrar-los en les diferents sec-

cions i que organitzin activitats. Aquí

tots som amateurs.

Per què volen fer una escola de

muntanya homologada a Barce-

lona?

D’una banda, per donar una formació

d’iniciació a la muntanya en diferents

disciplines –senderisme, espeleologia,

alta muntanya, descens de bar-

rancs...– i, de l’altra, per continuar la

preparació dels monitors de les enti-

tats. A França, gairebé un 60% de les

activitats de turisme d’interior són

esports d’aventura i això acabarà pas-

sant a casa nostra. 

Què opina de la proposta de co-

brar els rescats a la muntanya?

Quan agafes el cotxe també fas una

activitat de risc, no? Et cobren si tens

un accident? És absurd també que al-

guns països europeus cobrin els res-

cats i d’altres no, o que es vulgui co-

brar només els estrangers quan fan

activitats internacionals. S’ha de po-

sar una mica d’ordre legislatiu, però

també conscienciar la gent, entre les

administracions i els clubs, perquè es

prepari bé per saber com reaccionar

davant, per exemple, d’un canvi de

temps. Això són hores de pràctica o

de formació.

El club té un important arxiu bi-

bliogràfic, com es va iniciar i

quins projectes té?

Josep Buck, un dels fundadors del

club, era una persona molt meticulo-

sa i va començar a recollir tot tipus de

documents històrics de Gràcia i del

Club Excursionista. Aquest fons va

ser l’inici de l’Arxiu Històric de Gràcia.

Ara que s’està construint el nou arxiu

i la biblioteca a la plaça Lesseps. Fa-

rem una proposta a l’Ajuntament per

convertir-la en una de les millors bi-

blioteques de muntanya de tot Cata-

lunya. A més de tots el butlletins del

club, entre tots els socis que volen do-

nar llibres podríem aplegar-ne uns

400.000.

L’altre projecte ambiciós és aug-

mentar la col·lecció de mapes en

3D? 

És cert, però són mapes molt comple-

xos. Després dels Pirineus i la resta de

la península l’objectiu és fer tota la

cartografia dels Alps.

E N T R E V I S T A F r a n c e s c  S a n a h u j a ,  p r e s i d e n t  d e l  C l u b  E x c u r s i o n i s t a  d e  G r à c i a

Sanahuja, en el boulder instal·lat al pati del club excursionista.

“He pujat mil cims,
però el Mckinley 
és el que més m’ha
impactat”
El Club Excursionista de Gràcia serà Medalla

d’Honor de l’Ajuntament del 2004, un reconeixe-

ment a un club nascut el 1922 que ha ensenyat

moltes generacions a respectar la natura

“Durant cinc anys vaig
presidir la Federació

d’Entitats Excursionistes”

Núria
Mahamud
Periodista


