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Pla per millorar la cohesió
social del barri la Salut
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Fomentar la cohesió
social per millorar
la qualitat de vida

El pla disposa de
30.000 euros per a un
període de 3 anys

Es potenciaran les
entitats i, sobretot,
la seva interrelació

Ferran Girós
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Director de l’IES
Secretari Coloma

“Al centre acollim
una bona part del
jovent del barri”
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La Vella de Gràcia
Una de les colles de diables
més antigues de la ciutat

SERVEIS
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L’ajut a domicili
incrementa un 15%
el seu pressupost

SERVEI PÚBLIC
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Jornades de portes
obertes als centres
educatius
POLIESPORTIU

Pàg. 7

Temps de barri,
temps educatiu compartit

Secció d'Hoquei
de la UE Claret
Donar prioritat als
aspectes formatius

Els més joves són els principals beneficiaris d’aquest projecte.

Sota aquest títol s’amaga un projecte que vol har monitz ar el
temps d’oci de les famílies fomentant una xarxa d’educació no
formal per a nens i joves als barris del nord del districte: Vallcarca, el Coll, Penitents i la Salut.
L’objectiu d’aquest projecte és coordinar tots els agents socials
d’aquests barris per fer activitats
conjuntes, com crear coordinadores infantils, fomentar itineraris
educatius i impulsar projectes
compartits. Altres propostes són
la realització d’una setmana de
portes obertes als centres escolars i un concurs de cartells per
donar a conèixer l’oferta formativa i sociocultural adreçada als infants.
Pàg. 5
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L ’A G E N D A

ATENCIÓ AL CIUTADÀ

Carnaval al Camp d’en Grassot

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
Aldea, 15-17.
Centre Cívic La Sedeta
Sicília, 321.
Casal de Barri Cardener
Cardener, 45.
Centre Artesà Tradicionàrius
Travessia Sant Antoni, 6-8.
L’Espai de Música i Dansa
Travessera de Gràcia, 63.

A les 11 h. Mercat de l’Abacería (travessera de Gràcia, 186)
A les 13 h, entrega de premis i degustació de les truites
del concurs.

93 210 63 91
93 218 44 85
93 241 68 10

93 368 45 64

FARMÀCIES
www.farmaciesdeguardia.com

Arribada del Carnestoltes

A les 17 h. Sortida de la plaça de La Sedeta
Espectacle d’animació a càrrec de la Cia. Alea Teatre.

A les 11 h. Mercat de l’Abaceria (travessera de Gràcia, 186)
Xocolatada i arribada de Sa Majestat Carnestoltes.

Festival Folk Internacional XIX edició
Divendres 24 de febrer

Trobada de tabalers

93 217 95 27

A les 19 h. Sortida: Jardinets de Gràcia
Recorregut: Gran de Gràcia, Travessera, Torrijos, Puigmartí, Torrent de l’Olla, Diluvi, plaça Rius i Taulet.

93 285 72 67

Dimecres 1 de març

93 291 43 25

Enterrament de la sardina

A les 20 h. Carrers de la Vila de Gràcia
Amb Kabum, Ku-Kum-Ku, La Republi-k de l’Avern. La
cercavila acabarà a la plaça de la Virreina, on es farà
una tocada conjunta amb els tres grups i un concert
(21.30 h) a càrrec de Tactequeté. Organitza: CAT.

93 284 27 21
93 458 99 08

A les 19.30 h. Mercat de l’Abaceria (trav. de Gràcia, 186)
A les 20 h, sardinada popular. Carnaval organitzat per la
Federació de Festa de Major de Gràcia amb la col·laboració del mercat i el punt d’informació juvenil de Gràcia.

93 217 94 11

Carnaval a El Coll

Arbre de cabra

Dijous 23 de febrer

A les 22.30 h. Lluïsos de Gràcia (pl. del Nord, 7)
I després ball-folk amb Bauma.

Divendres 17 febrer
93 285 04 74
93 212 60 62
93 284 01 26
93 219 10 40

Dijous gras
A les 17 h. Centre Cívic El Coll (Aldea, 15-17)
Tothom que porti una truita per compartir tindrà premi.

Diumenge 19 febrer

Divendres 24 de febrer

A les 19 h. Via Fora! (Riera de Sant Miquel, 25)
Cançons còmiques.

93 284 75 73

Ball de Carnaval

93 291 65 55
93 237 47 43

A les 17 h. Centre Cívic El Coll (Aldea, 15-17)
Per a la gent gran. Tothom que vingui disfressat, tindrà
premi. Cal inscriure-s’hi prèviament.

93 285 03 57

Ball popular de Carnaval

93 237 41 80
93 459 30 80

Dissabte 25 de febrer

93 415 50 98

Rua de Carnaval
A les 17 h. Plaça Salvador Allende i carrers del barri
Rua animada pel grup Cavall de Cartró. I després, espectacle infantil, xocolatada i cremada del ninot amb
les colles de diables del Carmel i Malèfica del Coll.

092
088

112
061
091
080

93 208 25 70

Els Tranquils

Divendres 3 de març

De Calaix
A les 22.30 h. Lluïsos de Gràcia (pl. del Nord, 7)
Presenten el CD Pantone 368. Ball amb Sol i Serena.

A les 22 h. Centre Cívic El Coll (Aldea, 15-17)
Amb el grup Bar Celona Station.

93 217 87 23

SALUT
CAP Pare Claret
Sant Antoni Maria Claret, 19-23.
CAP Larrard
Travessera de Dalt, 79.
CAP Vallcarca
(Parc Sanitari Pere Virgili)
Av. Hospital Militar, 169-205.
(Edifici Pedraforca)
Servei d’Urgències de
l’Hospital de l’Esperança (24 h)
Av. Santuari de Sant Josep
de la Muntanya, 12.
Centre de Salut Mental
d’Adults de Gràcia
Mare de Déu del Coll, 41.

Rua de Carnaval

Rua de Carnaval

SERVEIS URGENTS
Telèfon únic d’emergències
Urgències sanitàries
Cos Nacional de Policia
Bombers

Dissabte 25 de febrer

Dissabte 25 de febrer

SEGURETAT
U.T. Guàrdia Urbana Gràcia
Trilla, 10.
Comissaria Mossos d’Esquadra
Hospital Militar, 169-205.
Emergències Guàrdia Urbana
Emergències Mossos d’Esquadra

A les 17 h. Centre Cívic La Sedeta (Sicília, 321)
I concurs de disfresses per als infants amb obsequi per
a tothom.

93 284 77 90

ALTRES SERVEIS
Punt d’Informació Jove
Torrent de l’Olla, 104.
Oficina de Rehabilitació
Pl. Rius i Taulet, 2, 2n.
Centre de Recursos
Barcelona Sostenible
Nil Fabra, 20.
Arxiu Municipal de Districte
Pl. Lesseps, 20-22
Agència Tributària
Av. Príncep d’Astúries, 66.
Federació Festa Major de Gràcia
Igualada, 10.
C. de Normalització Lingüística
Príncep d’Astúries, 54, 2n.
Centre de Recursos Pedagògics
Topazi, 29.

Dijous 23 de febrer

Concurs de truites

GENT GRAN
Casal d’Avis de Gràcia
Mozart, 24.
Casal d’Avis Montmany
Montmany, 45.
Casal d’Avis de Penitents
Pg.Vall d’Hebron, 76-78.
Casal d’Avis La Miranda
Av. Coll del Portell, 74.
Casal d’Avis Siracusa
Siracusa, 23-27.

Carnaval a la Vila de Gràcia

93 207 36 13

SERVEIS SOCIALS
Centre El Coll-Zona Nord
Aldea, 15.
Centre Serveis Socials Gràcia
Pl. Rius i Taulet, 6.
Of. Serveis Socials Generalitat
Providència, 42.
Centre d’Atenció a
Disminuïts (Infants)
Grassot, 3, 4t.

Ball per a la gent gran

93 285 70 11

BIBLIOTEQUES
Biblioteca Jaume Fuster
Plaça Lesseps, 20.
Biblioteca Vila de Gràcia
Torrent de l’Olla, 104.
Biblioteca del Centre de
Treball i Documentació
Gran de Gràcia, 126.

Dijous 23 de febrer

Carna-ball jove
A les 22 h. Parc de la Creueta del Coll
Concert amb Jaleo Real, Orgàsmic Sound i Les Belougas.
Organitzen: Centre Cívic El Coll, Casal de Joves del
Coll, Punt de Dinamització Infantil del Coll, Comissió
de Joventut del Coll, AE Jaume I del Coll, Esplai Sant
Jordi, Aroloki Club, Colla de Diables la Malèfica del
Coll amb la col·laboració de la Ludoteca Núvol Blau.

Del 14 de febrer al 3 de març

Vida i treball al carrer
Centre Cívic El Coll (Aldea, 15-17)
Pintures i dibuixos de Luli Almiñana sobre gent que treballa al carrer i vistes urbanes.
Dijous 23 de febrer

No és un joc
Centre Cívic La Sedeta (Sicília, 321)
Fotografies sobre les condicions de vida i de treball dels
nens i nenes de l’Amèrica llatina. Produïda per la Fundació Pau i Solidaritat i CCOO de Catalunya.

902 011 040

93 259 44 22

GRÀCIA
B A R C E L O N A

www.bcn.es/publicacions
bcnrevistes@mail.bcn.es

93 367 41 00

93 218 93 02

Una publicació de l’Ajuntament de Barcelona. Consell d’Edicions i Publicacions: Ferran Mascarell, Enric Casas, Irene Pagès, Alfredo Jorge Juan, Màrius Robert,
Joan Conde, Glòria Figuerola, Joan A. Dalmau, Oriol Balaguer, Josep M. Lucchetti, José Pérez Freijo. Director: Enric Casas. Director editorial: José Pérez Freijo. Director
de continguts: Joan Àngel Frigola. Relacions Institucionals: Joan Ariza. Redacció: Gerard Maristany, Felicia Esquinas, Carmen Anfosso, Núria Mahamud, Pilar
Fernández, Daniel Venteo, Pere S. Paredes, Josep Maria Contel, Joan Anton Font, Dolors Roset, Beatriu Sanchís, Daniel Romaní, Isabel Deniel. Coordinació general:
Jaume Novell. Coordinació de fotografia: Rafael Escudé. Fotografia: Antoni Lajusticia, Pepa Álvarez, Cristina Diestro, Josep Maria Contel, Luis Clua, Julio Parralo, Arxiu
Municipal del Districte. Disseny: Subirà i Associats. Maquetació i preimpressió: Agustín Viguera, Cristina Vidal. Edició WEB: Miquel Navarro. Producció: Joan Isern,
Maribel Baños. Impressió: Mateu Press, SA. Manipulació: General Servei, SA. Distribució: M. Àngels Alonso i Serveis de Correus. Administració: Ascensió Garcia.
Departament d’Imatge i Producció Editorial. Pg. Zona Franca, 60. 08038 Barcelona. Dipòsit legal: B. 29.175-1994.
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El barri de la Salut té un pla
per fomentar la cohesió social
El Districte ha impulsat un Pla de
Desenvolupament Comunitari del
barri de la Salut, que té com a
objectiu millorar la qualitat de vida
dels veïns a partir de la consolidació de les xarxes de relació social

El casal La Miranda aspira a convertir-se en punt de referència de la vida social a la Salut.
Pilar Fernández
l Pla d’acció comunitària,
que es desplegarà al llarg
dels propers tres anys, ha estat possible gràcies al conveni
signat el passat mes de desembre entre el Districte de
Gràcia, la Direcció General
d’Acció Comunitària de la Generalitat i la Regidoria de Benestar Social. Compta amb
un pressupost de 30.000 euros, 18.000 dels quals els
posa la Generalitat i la resta
el Districte de Gràcia i la Re-

E

gidoria de Benestar Social a
parts iguals. Aquesta dotació
es destinarà al treball de
prospecció prèvia i a la realització del projecte.

Es preveu la
possibilitat de fer
petites actuacions
urbanístiques
El que pretén el pla “és fomentar la cohesió social que,
juntament amb la convivèn-

cia, és un dels pilars de la
qualitat de vida d’un barri”,
assegura el regidor del Districte, Ricard Martínez, que
també creu que aquesta actuació representa a la vegada
una tasca preventiva de situacions problemàtiques que,
de moment, no són gens rellevants.
La Salut és un barri que tradicionalment ha tingut una
activitat social molt baixa,
encara que suficient per crear
una estructura comunitària.

No és un fet estrany, a causa
de la baixa densitat de població i, sobretot, de la seva situació geogràfica, que clarament el vertebra. Situat entre
el Park Güell, la travessera de
Dalt i l’avinguda de l’Hospital
Militar, és un barri molt costerut on les vies de comunicació bàsiques per als vianants són les escales i els
carrers no coneixen la línia
recta. Per això també es preveu la possibilitat de fer-hi
petites actuacions urbanístiques que millorin les connexions internes.
Donat que tot el projecte es
basa en la potenciació de les
entitats existents i, sobretot,
en la seva interrelació, el casal
de la Miranda es converteix, a
partir d’ara, en el punt de referència de l’activitat del barri. “El casal de la Miranda és
un casal de barri, el responsable de la recuperació de la
Festa Major i, en certa manera, el que fa pivotar tota l’activitat ludicocultural. El casal i

l’escola Turó del Cargol són
les peces fonamentals del pla
comunitari i, per tant, hem
d’intentar que hi hagi més interrelació entre aquests dos
mons”, assenyala el regidor.
Ricard Martínez està convençut que s’ha de fomentar
el sentiment de pertinença al
barri, perquè “aquest sentiment de pertinença genera
orgull i ganes que el barri
funcioni, i quan tu apostes
pel barri és quan cuides el teu
entorn”.

R. Martínez, regidor de Gràcia.

Com és la vida al barri de la Salut? Què li sembla que hi hagi un Pla d’acció comunitària?

Laure Malton
Actriz

Antonia López
Mestressa de casa

Agripino Moreno
Jubilat

Isabel López
Mestressa de casa

Araceli Castellote
Jubilada

Miquel Rabella
Jubilat

Pues bien, se vive bien
en este barrio, es como
vivir en un pueblo. Las
subidas cansan, pero
forman parte de la vida
de aquí.

Bien. Yo hace un par de
años que vivo aquí.
Ahora nos han puesto
el bus del barri i es de
maravilla, porque
ayuda a superar las
cuestas.

Pues no muy bien, no
tenemos medios de
transporte. Aquí no llegan muchas cosas.
Podrían hacer un parque para ancianos, porque tenemos la
Miranda, pero es muy
difícil acceder.

Em sembla molt bé. Tot
el que es faci al barri
serà per millorar. Aquí
es viu bé, però amb les
pujades que tenim, com
més millores facin
millor per a la gent del
barri.

Estic contenta, tots els
barris necessiten cohesió. Aquest sempre ha
estat molt pobre. Van
posar l’autobús i va
millorar una mica, però
hi falta una associació
amb activitats com hi
ha al Clot.

S’hi viu bé, tot i que
tothom va a la seva. Sí
que és necessari. Un
aspecte de la millora és
la biblioteca, encara
que no sigui del barri
de la Salut. Pot donar
peu a una millor relació
entre els veïns.

C I U TA DA N S O P I N E N
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J. M. Contel

La Unió Gracienca
La colla de Sant Medir La Unió Gracienca és la tercera
més antiga de Barcelona i la primera de Gràcia. Va ser
fundada el 1901 al bar Can Garcia, avui desaparegut,
del carrer Bonavista, entre els de Martínez de la Rosa i
Torrent de l’Olla. Entre els fundadors hi havia el mateix
propietari del bar, un sastre anomenat Arisa i en Vidal
Palau Raventós.
Durant els primers anys, la colla també va ser coneguda
com "la de l’Arisa" o "d’en Garcia", però a part d'això, de la
seva primera etapa entre 1901 i 1936, se’n sap ben poc:
només en queden algunes fotografies i que la quota setmanal dels associats el 1925 era de dues pessetes.
Després de la guerra, no va tornar a sortir fins al 1944.
El 1947, la colla va admetre per primera vegada dones
com a romeves, un fet inusual fins aquella data en
aquest tipus d’associació.
Des de la represa fins avui, la trajectòria de la Colla ha estat
erràtica pel que fa al local social, situat a diferents bars de
Gràcia: el 1944 comença a Can Passa, que comunicava els
carrers Francisco Giner, 32, i Martínez de la Rosa, 27; el
1950 canvia al carrer Planeta, 35, a Can Bernadó; el 1967
duen la seu al Candanchú, de la plaça Rius i Taulet, 9; el
1991 s'instal·len temporalment al carrer Camprodon; el
1993 s’estableixen al bar La Parra, al carrer Francisco Giner, i finalment el juliol de 2004 es traslladen a Los amigos,
del carrer Martínez de la Rosa, 42.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 285 03 57

La colla de Sant Medir La Unió Gracienca l’any 1901.

E N T I TAT S

La colla de diables La Vella
de Gràcia ja té 25 anys

Actuació de la colla de diables la Vella de Gràcia.

La Vella de Gràcia va néixer el 1981.
És una de les colles de diables més antiga
de la ciutat de Barcelona
Daniel Romaní
onvertir durant una
estona els carrers en
un espai infernal on el bé i
el mal es confonen, fer fora
l’avorriment i fomentar l’alegria, la màgia i la participació són alguns dels objectius de la colla de
diables La Vella de Gràcia,
la qual celebra enguany els
25 anys. La colla va fer la
primera actuació de foc,
música i dansa l’any 1981.
Un any després va produirse una escissió entre la
Diabòlica de Gràcia i La
Vella de Gràcia. Els membres d’aquesta segona procedien de la Colla Vella de
Diables de Sitges, i per
això no només van batejarla amb l’adjectiu “vella”,

C

sinó que les seves actuacions contenen els ingredients del ball de diables
tradicional de Sitges: personatges (Llucifer, Diablessa, diables i tabalers), indumentària de roba de sac,

Una cinquantena
de membres,entre
diables i tabalers,
formen la colla
ball litúrgic i recitada de
versots. “Els versots es reciten al final del correfoc
de la Festa Major de Gràcia; i s’hi posa de manifest
els problemes que afecten
el barri i la societat”, explica David Montfort, president de la colla de diables

La Vella de Gràcia. Actualment, la colla és formada
per una cinquantena de
membres, la meitat dels
quals són diables i l’altra
meitat tabalers –els qui
animen les actuacions amb
el seu ritme i ofereixen la
possibilitat de participar
en un correfoc als qui els fa
respecte la pirotècnia i el
soroll. L a colla fa entre
trenta i quaranta sortides
l’any (correfocs, tabalades i
tallers de diables). El passat mes de desembre va realitzar el correfoc del 25è
aniversari i va participar a
l’acte de cloenda dels 150
anys dels Lluïsos de Gràcia, on té la seu. Per al final
de gener era prevista la
seva participació a la Festa
dels Foguerons de Sant
Antoni, que es va importar
a Gràcia des de Sa Pobla
(Mallorca) al començament dels anys noranta.
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Objectiu: compartir el temps
d’educació dels infants
Vallcarca, el Coll, Penitents i la Salut
engeguen un projecte per coordinar
l’oferta d’oci a infants i joves
Núria Mahamud
illorar l’oferta d’activitats fora de l’horari lectiu escolar, potenciar la creació de xarxes socioculturals
dels barris nord del districte
–Vallcarca, el Coll, Penitents i
la Salut– i fomentar la utilització més intensiva dels equipaments de barri, especialment dels centres escolars
fora de l’horari lectiu, són alguns del objectius del projecte “Temps de barri, temps
educatiu compartit”, una iniciativa conjunta de la Regidoria de Nous Usos Socials del
Temps, el Districte de Gràcia
i la fFundació Jaume Bofill.
La idea central és facilitar la
vida familiar amb l’harmonització dels horaris escolars i
laborals, una tasca gens fàcil,
però en la qual es vol implicar
els agents educatius d’aquests barris creant coordinadores infantils que enge-

M

guin projectes conjunts i que
englobin les AMPA, els centres escolars i les entitats d’educació no formal com la ludoteca, el casal de joves i les
instal·lacions esportives.
La primera fase del projecte
ha estat la realització d’un es-

Es pretén utilitzar
més els espais
escolars fora de
l’horari lectiu
tudi que ha posat de manifest
la feble presència d’agents
d’educació no formal a Vallcarca, el Coll, Penitents i la
Salut. Així, s’ha detectat que
el 90% de les activitats i el
70% dels usuaris ho són d’activitats fetes als centres escolars, que hi ha poca diversificació de l’oferta d’oci per a
nens i joves, especialment en
edats compreses entre els 12

i els 15 anys, i que la meitat
d’aquesta oferta és esportiva.
L’estudi de la Fundació Jaume Bofill assenyala també
l’important paper dinamitzador de les AMPA de les escoles d’aquesta zona, tot i que
revela que hi ha una manca
de coordinació entre elles.
El projecte ja està en marxa i
una de les primeres activitats
conjuntes que han sortit d’aquesta iniciativa és l’organització del Carnestoltes, que com
cada any té com a motor impulsor el Centre Cívic El Coll.
Enquesta familiar
Paral·lelament a l’estudi, els
tutors dels alumnes de
Primària i Secundària dels
col·legis de la zona els han
lliurat unes enquestes que
han de contestar els pares a fi
de generar a casa un debat
sobre els usos del temps a
l’àmbit familiar. Els resultats
encara no s’han fet públics,
però algú pot dubtar que la
tele i els videojocs no seran
els principals protagonistes
de les hores d’oci?
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f NOTÍCIES
Nou servei telemàtic per al ciutadà
Des del passat mes de gener, ha entrat en servei a
les Oficines d’Atenció al Ciutadà (OAC) dels deu districtes de la ciutat el nou servei telemàtic de comunicació de canvi de domicili. L’objectiu és facilitar
els tràmits als ciutadans; d’aquesta manera el veïnat no haurà de desplaçar-se a les OAC per sol·licitar certificats de residència que li poden demanar
per altres administracions.

Subvencions 2006
Fins al 22 de febrer hi ha temps per presentar tota la
documentació necessària per optar a una subvenció.
El pressupost 2006 preveu la concessió de subvencions a entitats i/o particulars que desenvolupen activitats a Barcelona. L’objectiu és subvencionar propostes d’interès públic que tenen com a finalitat millorar
la cohesió social, promoure l’associacionisme i potenciar serveis.

Els castellers encaren el 10è aniversari
I ho fan amb una junta directiva renovada. Segons informa Transversalweb.com, l’assemblea dels Castellers de la Vila de Gràcia ha escollit Martí Urgell com a
president i Oriol Constantí com a nou cap de colla. Un
dels objectius anunciats pels nous dirigents és aconseguir descarregar el 4 de 8. S’aconseguiria així consolidar els castellers com a colla de 8, coincidint amb el
seu 10è aniversari.

Febrer a la Biblioteca Jaume Fuster
Fins al 26 de febrer està oberta la Biblio/teca/u.tòpica/05, projecte expositiu que proposa maneres alternatives de crear una biblioteca. El cicle dedicat a Tolkien
programa la sessió Notícies de la Terra Mitja (18 i 25
de febrer, 19 h). El 28 de febrer (19 h), conferència de
Xavier Moret sobre Islàndia, dins d’un nou programa
sobre destinacions inexplorades. Més actes a
www.bcn.es/biblioteques.

Nens i adolescents a la ludoteca del Centre Cívic El Coll.

Les colles de Sant Medir repartiran 100 tones de caramels
Gerard Maristany
i ha festes que no necessiten anunciar grans novetats per atraure la concurrència. Sant Medir és un
d’aquests casos. El 3 de març
vinent (aquest any és un divendres), les 28 colles participants desfilaran pels seus
barris (23 són de Gràcia, 4 de
Sarrià-Sant Gervasi i un de
Sants-Montjuïc) tot el matí.
Al migdia pujaran a l’ermita

H

Al matí, cada colla fa un recorregut lliure pels carrers.

del sant. Al vespre les colles
es posaran en fila al carrer
Gran, a l’alçada de Nil Fabra,
i a par tir de les 20 h començaran a baixar en direcció als Jardinets. Diuen que
tiraran 100 tones de caramels.
Abans no arribi el dia gran, la
Federació de Colles de Sant
Medir escalfarà motors amb
el pronunciament del pregó
de la festa, que es farà des del

balcó del Districte de Gràcia
(plaça Rius i Taulet) el diumenge 19, a les 11 h. “Podem
avançar que aquest any tenim una pregonera, una periodista”, explica la presidenta de la Federació de Colles
de Sant Medir, Isabel Sanagustín. Al web de la Federació (www.santmedir.org) expliquen tot el que cal saber
per celebrar el Sant Medir
amb coneixement de causa.
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Comencen les jornades de portes
obertes als centres educatius
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SERVEIS

L’ajut a domicili incrementa
un 15% el seu pressupost
Actualment són
ateses una mitjana
de 415 llars,
la majoria als barris
de la Vila i Camp
d’en Grassot

Jaume Novell
Des de mitjan febrer i al llarg del mes de març, tindran
lloc la major part de les jornades de portes obertes. Quan
es vol visitar més d’un centre és útil disposar de la informació global del districte, que edita díptics informatius.
Atès que l’elecció d’escola és un fet de la màxima importància per a les famílies i que no sempre és possible
aconseguir plaça allà on es prefereix, convé informar-se bé
i amb antelació. Els centres docents fan un esforç informatiu uns mesos abans del període de preinscripció, per
tal de donar a conèixer a les famílies tota la informació necessària. Pot ser per mitjà d’entrevistes individualitzades,
de reunions col·lectives o bé a través de les jornades de
portes obertes. Aquesta última modalitat és la més freqüent i combina la visita lliure o guiada al centre amb una
sessió informativa. Us oferim la relació de centres que tenen jornades de portes obertes. Per a més informació,
consulteu l'OAC o bé l’Oficina d’Informació Escolar.
CEIP Baldiri Reixach, 3 març 16 h i 10 març 9.30 h; CEIP
Fructuós Gelabert, 21 febrer 17 i 19 h; CEIP Josep M. Jujol, 9 març 15.15 h; CEIP La Sedeta, 17 març 16.15 h;
CEIP Montseny, 6 març 15.15 i 17.30 h; CEIP Patronat
Domènec, 7 març 17.15 h; CEIP Pau Casals (entrevistes
col·lectives prèvia confirmació telefònica) 6, 15, 20 febrer i
1, 6, 15 i 20 març; CEIP Reina Violant, 9 març al parvulari,
al centre els divendres de 15.15 a 17 h; CEIP Rius i Taulet,
22 febrer 15.15 h i 2 març 9.30 h; CEIP Sagrada Família,
17 març 16.15 h; CEIP Turó del Cargol, 6 i 20 febrer i 6 i
13 març de 17.30 a 19 h; IES Pere Bosch i Gimpera, 6 març
15.15 a 17.30 h; IES La Sedeta, 4 març de 11 a 13 h; IES
Secretari Coloma, 11 març de 11 a 13 h.
Oficina d’Informació Escolar
c/Bruc, 90, baixos. Tel. 93 467 73 50
De dilluns a dijous de 9 a 17 h i divendres de 9 a 14 h.

Núria Mahamud
l Servei d’Ajut a Domicili
(SAD) va atendre durant
l’any passat 415 llars familiars, una xifra que podria incrementar-se enguany, perquè
l’Ajuntament ha augmentat
un 15% el pressupost inicial
destinat a aquest servei, el
qual serà d’1.286.000 euros
per a 2006.
La majoria dels usuaris d’aquest servei són gent gran
(95%), la resta són adults que
viuen sols o amb una altra
persona que necessita atenció, i famílies que tenen cura
de persones discapacitades o
d’infants que els Serveis Socials consideren en perill de
risc social. Els treballadors i
treballadores familiars els
acompanyen al metge o a fer
la compra o gestions, preparen àpats, controlen la seva
medicació i els ajuden en la
seva higiene personal, entre
altres tasques.
El 78% dels usuaris són atesos
pel Centre de Serveis Socials
de Gràcia –que engloba els barris de la Vila i Camp d’en
Grassot– i el 22% restant pertanyen als barris de Valcarca,
el Coll, la Salut i Penitents.

E

Els treballadors socials ajuden a controlar la medicació de la gent gran.
En el cas de les persones grans,
el servei permet que puguin
continuar a casa seva amb la
màxima qualitat de vida i autonomia possibles. Per a les famílies que han de tenir cura de
persones discapacitades, això
representa un baló d’oxigen,
perquè cobreix la sobrecàrrega
de feina o una incapacitat temporal del cuidador.
A molts d’aquests usuaris
se’ls ofereix altres serveis
complementaris, com la neteja de la llar, àpats a domicili,
servei de compres i bugaderia, petits arranjaments de
l’habitatge –com canviar una

banyera per un plat de dutxa
per evitar relliscades– i teleassistència (ja s’han instal·lat
més de 300 aparells a tot el
districte).

El 95% dels usuaris
són gent gran que
encara tenen un cert
grau d’autonomia
En tots els casos, són els Serveis Socials els que decideixen quines persones poden
acollir-se a aquest tipus d’ajut
a domicili.

Joan Anton Font

E L TAUL E L L

Pa artesà amb regust modernista
l forn Jaume Montserrat conserva l’aspecte modernista dels seus orígens. Hi veiem
la decoració de Domènec Boada Piera a les rajoles del terra, a les de la paret i a la vidriera que
separa la botiga de l’obrador. L’aparador, però,
va ser destruït durant la Guerra Civil. Abans
l'establiment era conegut com el Forn del Gall,
perquè a la part superior de la vidriera hi havia
la figura d’un gall de ferro forjat.
La família Montserrat porta el forn des de
1911. La primera generació la formaven el Jau-

E

La família Montserrat porta el forn des de 1911.

me i l’Agustina. Els seguiren els germans Antoni, Maria i Jaume. Avui ja hi ha la tercera generació: l’Antoni, fill del Jaume i la Teresita, i la
seva esposa Maria del Carme. De sempre han
volgut mantenir la tradició. Fins a l’any 1976
havien fet servir un forn de llenya. Actualment,
fan un pa de qualitat, elaborat artesanalment,
que encara avui pasten amb les mans.
Forn Jaume Montserrat
Rambla del Prat, 21
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L'Hoquei de la UE Claret dóna prioritat
a l’aspecte formatiu dels jugadors
Amb més de 55 anys
d’història, la secció
d'hoquei de la Unió
Esportiva Claret és una
de les pioneres d’aquest
esport al barri de Gràcia
Pere S.Paredes
a UE Claret, que és una de les entitats del districte de Gràcia més
consolidades, ensenya hoquei mitjançant la seva escola infantil i té diversos equips que competeixen a nivell escolar o federatiu. “L’èxit de la
UE Claret és resultat de la nostra tradició, que s'ha basat a donar molta
més importància a l’aspecte formatiu
dels jugadors que no pas a inculcarlos una mentalitat competitiva”, afirma Adrià Arboix, president de la Secció d'Hoquei del Col·legi Claret. “Tots
els nostres entrenadors donen la millor formació esportiva a tots els
equips i potencien molt la disciplina i
la companyonia. Això es tradueix directament en l'obtenció de bons resultats; si aquests aspectes fallessin,
no hi hauria resultats positius”.
Arboix explica com els seus equips
participen en dues competicions ben
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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

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

La UE Claret té 55 anys d’història.

L’entitat entrega
anualment els Premis
Claret per a la promoció
de l'hoquei base
diferents: “la lliga del Consell Escolar i
l’altra, l’organitzada per la Federació
Catalana. En totes dues estem molt
contents amb els resultats obtinguts
la temporada passada que, per exemple, ens han permès de jugar quatre

finals de la lliga escolar del 2005 i
guanyar-ne tres”.
Amb una història de 55 anys, la UE
Claret ha consolidat dos actes anuals
referents del districte i de l'hoquei: “la
Diada de Reis, que aquest any ha celebrat la seva XXVII edició i que es va
jugar al final de gener, en la qual quasi sempre comptem amb la participació d’equips de Barcelona o vinguts
de la resta de Catalunya. I cap al maig
es fa la diada de fi de curs, fita on s’aprofita per entregar el Premi Claret
per la promoció de l'hoquei base”, resumeix el president de l’entitat.
“Per a una millor promoció de l'hoquei —explica Arboix— després de
Setmana Santa tot un mes de portes
obertes. D’aquesta manera tant els
pares com els infants poden provar
sense cap despesa en equipament
què és l'hoquei i així, si els agrada,
després poden començar a practicarlo de debò”.
UE Claret
Col·legi Claret, C/ Sicília, 333.

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 de Sanitat i Salut Pública

Aquest apartat del web bcn.es us permetrà consultar informació, com ara els
telèfons i les adreces dels equipaments
sanitaris que hi ha a la ciutat. Alhora, el
web de Sanitat i Salut Pública té un
apartat d'actualitat en què es recullen
les notícies més destacades d'aquest
àmbit a la ciutat, i també un espai d'agenda recomanada.
www.bcn.es/sanitat
Web del civisme

per MANEL

Aquí trobareu tota la informació sobre
diversos temes d'actualitat relacionats
amb el civisme a la ciutat, com ara la
Comissió Cívica i el Pla per a la promoció del civisme. També podreu gaudir
d’una sèrie de jocs per posar a prova els
reflexos i l'habilitat amb l'ordinador, i
consultar diversos apartats sobre la
convivència a la ciutat.
www.bcn.es/civisme
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Ferran Girós, director de l’IES Secretari Coloma

“Al centre acollim
una bona part del
jovent del barri”
Ferran Girós és, des de fa un temps, el director de
l’IES Secretari Coloma, una tasca que du a terme
cada dia amb el repte de formar ciutadans
suficientment preparats per millorar la societat
Josep Maria
Contel

D’on arrenca l’IES Secretari Coloma?
Inicialment, l’institut es va ubicar a
l’escola Sagrada Família per tal de donar sortida als alumnes de secundària. En l’actualitat es nodreix de joves
d’aquesta escola i del Pau Casals, dos
antics centres del CEPEC que, per la
seva trajectòria, han impregnat l’ideari del nostre institut, amb l’objectiu
d’impartir un ensenyament de qualitat tant en la part docent com en la
personal.
Per què es diu així l’institut?
Abans d’edificar-se es coneixia amb el
nom de “Romans”, però després va
prendre el nom del carrer. Donat que
el tal Secretari Coloma va ser un personatge nefast per a Catalunya, fa
temps que ens estem movent en diferents àmbits per canviar el nom.
Com és el centre?
Al centre acollim una bona part del
jovent del barri, el qual majoritàriament pertany a famílies preocupa-

des pels estudis dels seus fills i que
ens arriben de les escoles esmentades amb un grau elevat de coneixements acadèmics i de valors personals. La valoració que podem fer al
final de la seva estada al centre es
comprova amb les notes de selectivitat que obtenim, molt bones (cal
afegir-hi premis de Batxillerat atorgats per les universitats), però, sobretot, amb un nombre de graduats
d’ESO molt alt. Aquesta trajectòria
l’hem mantingut i, fins i tot, millorat al llarg dels anys.
Tenen fracàs escolar?
Sí, però en un percentatge molt baix.
Tot i això, per corregir els casos que
es donen, disposem de diferents eines, com són els grups de reforç, el
treball individualitzat amb especialistes i, com a novetat d’aquest any, ens
hem acollit al programa “Amic Gran”,
en el qual, relacionat amb les escoles
de primària, es treballa amb l’alumnat que necessita un ajut extra.
Aquest programa, coordinat des del
Consorci d’Educació i el centre mateix, està a càrrec d’exalumnes nostres i es fa, de manera totalment gratuïta, en hores extraescolars.

Ferran Girós al gimnàs de l’institut.
Per què sorgeix el fracàs escolar?
El sistema educatiu és poc flexible i
quan un alumne no pot seguir el ritme establert, malgrat les actuacions
que, de forma individual, es poden
fer, poden generar algun cas d’abandonament. Tothom té el seu punt

“Abans del període de
preinscripció, organitzem
un seguit d’activitats per
donar-nos a conèixer”
d’interès, però aquest punt no necessàriament ha de ser el que li ofereix aquest model d’escola. Potser en
un àmbit menys acadèmic, però d’aprenentatge més pràctic, l’alumne es
trobaria més motivat.
Com poden conèixer el centre
els pares?
Abans del període de preinscripció,
organitzem un seguit d’activitats per
donar-nos a conèixer. Fem una reunió amb el pares dels futurs alumnes
en les escoles de primària de referèn-

cia; els futurs alumnes fan una visita
guiada al centre; alumnes nostres visiten les seves antigues escoles de
primària; i finalment fem una jornada de portes obertes on es visita el
centre, es coneix el professorat i es
resolen els darrers dubtes.
Què fa que un mestre vingui a
donar classes cada dia?
El meu àmbit és l’Educació física. Per
una banda, això sempre m’ha interessat, i per l’altra, és una matèria
que agrada a l’alumnat. Totes dues
coses em generen la motivació diària.
L’educació física no era una de
les “maries” abans?
No descartaria que algú encara pensés així, però aquesta és una assignatura que et permet treballar aspectes essencials de les persones,
com la capacitat d’esforç, l’autosuperació, la col·laboració i el treball
en grup, l’acceptació de les normes,
aprendre a perdre i a guanyar, cosa
que no sempre és fácil, conèixer les
pròpies capacitats i limitacions, més
enllà d’estar en bona o mala forma
física, i molts altres aspectes que resulten més difícils de treballar asseguts a l’aula.

