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Gràcia estrena la nova
escola bressol Sant Medir
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Especialment
dissenyades
per als infants

81 places per a nens
i nenes de 4 mesos
a 3 anys
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implica les famílies
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“Entre el 40% i el 45%
dels treballadors de
Catalunya són
menysmileuristes”
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La Salut, el Coll i
Vallcarca
Els barris del nord celebren
les seves festes majors
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Nou Hospital Quirón
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Alfons Comín
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Millor que nou,
100% vell
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fer reparar objectes
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El Pla Comunitari
usa el Parc Güell
per fer esport amb
“Fes Salut”

Nou Servei d’Habitatge
Jove a la plaça Rius i Taulet

L’oficina de Gràcia és la primera que s’ha obert a la ciutat per a joves.

Gràcia ha estat el districte triat per
obrir la primera oficina del Servei
d’Habitatge Jove gestionada per
l’Ajuntament. És previst que se
n’obrin més en altres districtes,
però de moment l’oficina que va
començar a funcionar al final del
mes de juliol a la plaça de Rius i
Taulet 3, dóna cobertura als joves
de 18 a 35 anys de tota la ciutat. El
nou servei municipal, que forma
part de la Xarxa d’Oficines Locals
d’Habitatge, és fruit de l’acord de
traspàs signat per l’Ajuntament de
Barcelona amb la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya i ofereix als seus usuaris la
possibilitat d’accedir a un pis de
lloguer a un preu més assequible
del que regeix al mercat.
Pàg. 5
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INFOÚTIL

L ’A G E N D A

ATENCIÓ AL CIUTADÀ
Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC)
Francisco Giner, 46.
Telèfon d’informació 010
(0,39 ¤ + IVA d’establiment de trucada, més 0,05
cèntims + IVA per minut tarifat per segon)
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.

93 285 70 11
93 207 36 13

93 218 44 85

93 368 45 64
93 284 77 90
93 217 95 27

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.

93 256 28 88
93 291 43 25
93 284 27 21

93 217 94 11

FARMÀCIES
www.farmaciesdeguardia.com

A les 21 h. Av. Coll del Portell, s/n.
A les 23 h, ball de festa major.

A les 12 h. Plaça Rius i Taulet
Cançó com a espai a on conflueixen el jazz, la música mediterrània de sempre i ritmes folklòrics sud-americans

Diumenge 9 de setembre

II Cursa popular Pujada de la Glòria

Diumenge 23 de setembre

A les 11 h. Inici: plaça Mons.
Recorregut: Plaça Mons, passeig Mare de Déu del Coll,
Rubens, Mora d’Ebre, Solanell, torrent del Remei, Farigola, av. Vallcarca, baixada de La Glòria i avinguda Coll del
Portell. Informació i inscripcions: casal de barri La Miranda i al punt de sortida mitja hora abans.

Jordi Matas Quintet

Festa de l’escuma

Música per a violí

A les 12.30 h. Av. Coll del Portell, s/n.
A la tarda, tallers infantils dels mossos d’esquadra i xocolatada.

A les 22 h. Bib. Vila de Gràcia (torrent de l’Olla, 104)
A càrrec de Montserrat Albors.

A les 13 h. Plaça Rius i Taulet
La interacció, la cohesió melòdica i harmònica són els
trets característics d'aquesta formació.
Divendres 21 de setembre

Divendres 28 de setembre
Dilluns 10 de setembre

Música a Vila

La Miranda i Slow Way

A les 22 h. Bib. Vila de Gràcia (torrent de l’Olla, 104)
Concert en petit comitè. Per Isabel Vila.

A les 22 h. Av. Coll del Portell, s/n.
Música en viu.

Dissabte 29 de setembre

Converses íntimes

93 284 01 26

Botifarrada popular

A les 12.30 h. Centre cívic La Sedeta (Sicília, 321)
Concert de jazz per a piano, a càrrec d’Isabel Muniente.

93 219 10 40

93 284 75 73
93 291 65 55
93 237 47 43

93 285 03 57

A les 12 h. CEIP Baldiri i Reixac.
Compra de tiquets prèvia durant els dies de la festa.

I Concurs caní de la Salut

Dissabte 20 d’octubre

A les 17 h. Av. Coll del Portell, s/n.

Concert 15è aniversari del CC Coll

Havaneres

A les 19 h. Centre cívic El Coll (Aldea, 15-17)
A càrrec de Musicus, orquestra de flautes dolces.

A les 22 h. Av. Coll del Portell, s/n.
A les dotze de la nit, traca final i fi de festa.

FESTA MAJOR DEL COLL

93 237 41 80
93 459 30 80

Diumenge 9 de setembre

93 217 87 23

Matinal d’activitats infantils

Dimarts 9 i dimecres 10 d’octubre

A les 11 h. Plaça Salvador Allende
Jocs, espectacles de titelles i animació al carrer a càrrec de
la companyia 3/4 de 15.

I aquest conte ja s’ha fos!!!

Del 7 al 28 de setembre

Del 5 de setembre a l’1 d’octubre

Llei de Barris al Coll

Orquídies

Centre cívic El Coll (Aldea, 15-17)
Mostra sobre el projecte d’intervenció integral.

A les 12.30 h. Centre cívic La Sedeta (Sicília, 321)
Exposició de fotografies de Carles Moreso.

Del 7 al 28 de setembre

Fins al 5 d’octubre

2n Concurs Fotogràfic Festes Joves

Fons fotogràfic

Centre cívic El Coll (Aldea, 15-17)
Exposició dels treballs guanyadors del 2n concurs fotogràfic de les Festes Joves del Coll.

Arxiu Històric de la Ciutat (plaça Pons i Clerch, 2, 2ª planta)
Obres dels fotògrafs Manuel Esclusa, Pere Formiguera,
Joan Fontcuberta, Ferran Freixa, Humberto Rivas, etc.

93 415 50 98

092
088

112
061
091
080

SALUT
CAP Pare Claret
Sant Antoni Maria Claret, 19-23.
CAP Larrard
Travessera de Dalt, 79.
CAP Vallcarca
(Parc Sanitari Pere Virgili)
Av.Vallcarca, 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.

Sabina Witt&J. Pablo Balcázar Quartet

Dimarts 11 de setembre

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

Sopar de carmanyola

93 212 60 62

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

Diumenge 16 de setembre

93 285 04 74

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.

Dissabte 8 de setembre

93 458 99 08

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.

FESTIVAL L’HORA DEL JAZZ

93 210 63 91

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.

FESTA MAJOR DE LA SALUT

93 208 25 70

A les 17.30 h. Centre cívic El Coll (Aldea, 15-17)
Vols ser el protagonista d’un conte misteriós i divertit?

902 011 040

93 259 44 22

GRÀCIA
B A R C E L O N A

www.bcn.cat/publicacions
bcnrevistes@bcn.cat

93 367 41 00

93 218 93 02
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En marxa la nova escola
bressol Sant Medir de Gràcia
La nova escola bressol està
dissenyada amb total intenció
educativa. És un edifici ple de
llum natural i que assumeix un
projecte educatiu que implica
directament les famílies

El nou edifici, encara en obres al final del mes de juliol.

B. Sanchís
l proper 12 de setembre
obre les portes la nova
escola bressol Sant Medir.
L’escola forma part del pla
d’equipaments previstos a
l’espai que ocupava l’antiga
escola Osi i que inclou una
plaça d’esbarjo, l’escola bressol, un centre per a joves i un
aparcament per a motos.
L’escola és totalment de nova
creació i compta amb unes
modernes instal·lacions específicament pensades per al
desenvolupament integral

E

dels petits. Espais grans,
oberts, amb llum natural i on
els infants poden moure’s
amb llibertat, un “espai amb
total intencionalitat educativa, molt transparent, amb
molts vidres, classes intercomunicades i totes les mesures de seguretat adients”, diu
la directora del centre, Àngels
Zamora. L’edifici s’estructura
en una primera planta que
ofereix jardí de jocs, aules,
cuina, banys, vestíbul i sala
polivalent. I un primer pis
amb més aules, una sala d’u-

sos múltiples i sala de mestres. L’escola disposa de 81
places per a infants de 4 mesos i fins a tres anys. Totes
les places ja estan cobertes i
s’ha seguit el rigorós ordre
d’accés que preveu la llei.
Zamora afirma que l’escola
ofereix un projecte educatiu
en línia amb el sistema vigent i que preveu la participació activa dels pares, mares
i familiars. “L’infant és el protagonista i el centre de la
nostra activitat, de l’aprenentatge. Ha de disposar de bo-

nes instal·lacions i material
adequat per aprendre de la
quotidianitat, que és tan important en aquestes edats,
les petites coses del dia a dia
que desenvoluparà també a
l’escola, menjar, jugar, i on
s’han de sentir segurs emocionalment”, afirma Zamora.
L’equip docent està format
per 8 professors i 6 educadors de suport. Un total de
14 persones que combinen
l’energia i les ganes de la joventut dels mestres més joves amb l’experiència i el grau
de tranquil·litat dels docents
més grans”, diu Àngels Za-

A

mora. Cal recordar que amb
aquesta ja són tres les escoles
bressol municipals de Gràcia:

El centre disposa
de 81 places per
a infants de quatre
mesos i fins als
tres anys
l’escola bressol Fontana, l’escola bressol de Gràcia i l’escola bressol Sant Medir, que
està situada al carrer Santa
Rosa, 13, cantonada amb el
carrer Trilla.

U N E D I F I C I C ATA L O G AT

L’antiga escola OSI havia estat la casa del Baró de La
Barre, que havia comprat el solar cap al 1830. Entre
el 1865 i el 1870, durant les epidèmies de febre
groga, l’edifici va funcionar com a asil infantil i, ja al
segle XX, va ser seu de diferents escoles.

Sap que aquest curs comença a funcionar l’escola bressol Sant Medir?

Natàlia Rocín
Monitora

Anna Casas
Administrativa

Joan Puigpelat
Estudiant

Ramon Palau
Agent de viatges

Sabia que existia, però
no que funcionés ja
aquest any i em sembla
molt bé; era la meva
escola i ara m’agradaria
treballar-hi.

No sabia que comencés
aquest curs i em sembla molt bé, perquè no
hi ha escoles bressol al
barri, només la
Fontana; n’hi ha molta
mancança.

No ho sabia, però em
sembla molt bé. Que es
renovi una altra escola
bressol no fa mal.

Sabia que s’estaven
fent les reformes, però
no sabia que fos una
escola bressol i que
comencés a funcionar.
Em sembla bé, perquè
hi ha molt poques
places.

Maria Antònia
Serra
Mestra
Sí que ho sabia i em
sembla molt bé. Ara
parlàvem d’això, que fa
falta al barri, perquè
n’hi ha una mancança
molt gran. Espero que
el meu fill pugui aprofitar-ho.

Ismael Parras
Operador de banca
Doncs no sabia que
existia. De fet, jo tinc
un nen petit i l’he
hagut de portar a un
altre barri per manca
de places. Però em sembla molt bé que es faci,
molt millor que qualsevol altra cosa.

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

El “Salon Craywinckel”
El 1905 es va inaugurar al carrer Craywinckel, 9-11, a tocar
de l’avinguda República Argentina, el “Salon Craywinckel”,
una parada del tramvia de la línia de plaça de Catalunya a la
de la Bonanova. Era una parada amb vocació de terminal o
d’estació de servei que s’obria en un moment de plena expansió del tramvia elèctric. Aquest nou servei, molt nou en
l’època i poc repetit posteriorment, ocupava un ampli local
amb quatre grans portes aparador que donaven al carrer.
Aquest saló va ser fruit de la iniciativa de l’industrial barceloní Ramon Querol, el qual va arribar a un acord amb la
companyia belga de Los Tranvías de Barcelona, perquè assenyalés una parada fixa davant del seu local. En aquella
època, en què les parades dels tramvies eren a petició dels
usuaris, tant per pujar com per baixar, l’obertura d’aquest
nou servei va ser tot un èxit i un punt de referència per a
les persones que habitaven aquella zona.
El “Salon Craywinckel”, a més de comptar amb un lloc fix
per al vigilant de la línia, oferia serveis poc habituals en
aquells moments, com un extraordinari servei de premsa a
disposició dels usuaris, amb tots els diaris de la ciutat,
premsa estrangera i revistes. També disposava de servei de
telèfon en un moment en què en aquell indret n’hi havia
molt pocs, i en el qual es prenien encàrrecs o, com la seva
publicitat pregonava, “se facilitan conferencias con Madrid,
Tarragona y poblaciones de la provincia”. A més, hi havia
un estanc i una bústia de correus amb dues recollides diàries. També tenia diferents jocs de saló i un piano a disposició dels viatgers, a banda de servir com a punt de reserves
per als hotels del Tibidabo i Vallvidrera, recollir paqueteria i
repartir esqueles.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 368 45 66

Aspecte que oferia l’estació de tramvies l’any 1905.
(Foto: Arxiu JMC)

C U LT U R A

La Festa Major del Coll estrena
una sardana dedicada al barri

Verdi del mig va guanyar el primer premi del concurs de la Festa Major de Gràcia.

Els barris del nord de Gràcia (la Salut, el
Coll i Vallcarca) celebren les seves festes
majors al voltant de l’11 de setembre
Felicia Esquinas
estrena de la sardana
dedicada al Coll-Vallcarca “Records del meu barri”, del compositor Jordi Teixidó, i la Cursa Cross Pujada
de la Glòria han estat dos
dels actes destacats de les
festes majors que acaben de
celebrar els barris del nord
de Gràcia, Vallcarca (6-11 de
setembre), la Salut i el Coll
(7-11 de setembre). Són tres
festes diferenciades amb alguns actes en comú, com el
pregó (7 de setembre) i la
Cursa Cross Pujada de la
Glòria (9 de setembre) que
recorre tots tres barris.
Enguany, l’organització de la
Festa Major de la Salut l’ha
feta una Comissió de Festes
integrada dins del Pla de Desenvolupament Comunitari
on participen totes les enti-

L’

tats del barri, que ha permès
recuperar l’esperit d’una festa viscuda per totes aquestes entitats i associacions.
El plat fort de les festes del
Coll ha estat l’estrena de
“Records del meu barri” (8
de setembre). La sardana,

Durant les festes
de Gràcia es va
presentar un nou
gegantó dedicat a
Albert Torres
dedicada al Coll-Vallcarca, és
obra del compositor Jordi
Teixidó, antic veí del barri.
La va interpretar la Colla Jovenívola de Sabadell.
La festa del Coll, l’han organitzada l’Associació de Veïns
Coll-Vallcarca, la parròquia

Mare de Déu del Coll i el
Centre Cívic del Coll. La
Festa Major de Vallcarca ha
estat a càrrec de l’Associació
de Veïns Vallcarca-RieraViaducte.
Els guanyadors
de Gràcia
La Festa Major de Gràcia va
tenir de nou el carrer Verdi
al pòdium. Per segon any
consecutiu, Verdi del mig ha
guanyat el primer premi del
concurs de carrers guarnits,
aquest cop amb un homenatge a la mítica Ruta 66
que travessava els Estats
Units. El segon i tercer premi han estat per als carrers
Fraternitat i Tordera pels
seus decorats de selva tropical i de mina de sal, respectivament. Durant les festes
també s’ha presentat un
nou gegantó dedicat a Albert Torres, que va ser president de la Federació Festa
Major de Gràcia durant divuit anys.
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f NOTÍCIES
El Coll rebrà els ajuts de la Llei de Barris
El barri del Coll rebrà una subvenció de 7,8 milions
d’euros procedent de la quarta convocatòria de la Llei
de Barris per millorar les condicions urbanes i de qualitat de vida dels veïns. A part de l’aportació de la Generalitat, l’Ajuntament destinarà 15,7 milions d’euros
al projecte de rehabilitació, que inclou millores en l’accessibilitat i la connectivitat i expropiacions de sòl per
esponjar el barri.

17è Festival l’Hora del Jazz
Un setembre més arriba l’Hora del Jazz. Memorial
Tete Montoliu, a la plaça de Rius i Taulet. Hi haurà
concerts gratuïts els diumenges, de 12 a 14 hores. Encara s’hi poden veure les actuacions de Sabina Witt &
Juan Pablo Balcázar Quartet i Mac 6, el dia 16, i de
Max Sunyer Secrets i Jordi Matas Quintet, el dia 23.
Enguany, el concert del dia 30 es trasllada a Vilafranca
del Penedès.

L’oficina va entrar en servei el mes de juliol.

L’Ajuntament ha obert el primer Servei
d’Habitatge Jove de Barcelona a la plaça de
Rius i Taulet, 3
P.F.
l nou Servei d’Habitatge
Jove, que es va inaugurar
al final de juliol, és l’organisme
que gestiona la Borsa Jove
d’Habitatge de Barcelona, un
programa que ofereix als joves
entre 18 i 35 anys la possibilitat d’accedir a un pis de lloguer
a un preu més assequible del
que regeix al mercat. Ofereix
també orientació i assessorament per al lloguer i, fins i tot,
per a la compra d’un habitatge,
a més de tota la informació ne-

E
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cessària sobre les promocions
d’habitatge protegit per a joves
que es construeixen a la ciutat.
També s’hi tramiten ajuts per
al lloguer i per a l’emancipació.
La nova oficina municipal, que
forma part de la Xarxa d’Oficines Locals d’Habitatge, és fruit
de l’acord de traspàs signat per
l’Ajuntament de Barcelona
amb la Secretaria de Joventut
de la Generalitat de Catalunya,
institució creadora del servei,
que posa en contacte propietaris i llogaters i que a la nostra

L A X A R X A D ’ O F I C I N E S D ’ H A B I TAT G E

Les Oficines Locals d’Habitatge han estat creades per
l'Ajuntament de Barcelona en el marc del Pla
d’Habitatge de Barcelona 2004-2010 per facilitar informació sobre els aspectes com l’habitatge públic a la ciutat (operadors que promouen habitatge assequible i on
adreçar-se per obtenir la informació concreta),i la gestió
dels ajuts per a la rehabilitació i informació general
sobre habitatge.

ciutat ha cedit la seva gestió a
l’Ajuntament. S’ha obert a
Gràcia, però dóna cobertura
als joves de tota la ciutat, si
bé és previst que se n’obrin
més a altres districtes de la
ciutat. El nou local de la plaça
de Rius i Taulet té una superfície de 80 m2 útils.
Les bones condicions de l’oferta immobiliària per als joves

L’oficina dóna
cobertura als joves
de tota la ciutat
són possibles en aquest servei
pels avantatges que s’ofereixen
als propietaris que inclouen el
seu pis en aquesta borsa d’habitatge. Els propietaris implicats demanen un lloguer inferior al que es demana al mercat
lliure a canvi de gaudir dels
drets d’una assegurança de
caució i multirisc, així com
d’un servei de mediació en el
cas de possibles conflictes. És a
dir, tenen garantits el cobrament del lloguer i la reparació
dels desperfectes que experimentin les seves propietats.

10a edició de la Nit de l’Esport
El proper 28 de setembre se celebrarà la ja tradicional
Nit de l’Esport, que enguany commemora la desena
edició. L’acte tindrà lloc al pati del col·legi Baldiri Reixach, a les 18 hores per als esportistes infantils, i a les
21 hores per als adults. A la Nit de l’Esport es premien
els mèrits dels esportistes més destacats, tant a títol
individual com col·lectiu. Durant l’acte es farà una
projecció d’imatges de l’any.

Una agenda escolar amb continguts extres
Les escoles Jujol, Baldiri Reixach, Farigola de Vallcarca
i Rius i Taulet faran servir aquest curs una agenda escolar amb continguts documentals de Gràcia, dirigida
als alumnes i a les seves famílies, que pretén ser una
eina de treball i d’informació útil. L’agenda, elaborada
amb la col·laboració del Districte i del Taller d’Història
de Gràcia, presenta cada mes una plaça de Gràcia, amb
detalls històrics i anècdotes.

El carrer de Sant Camil donarà preferència als vianants
Redacció
quest mes de setembre
arriben a la seva fi els
treballs de millora del carrer
de Sant Camil. A partir d’ara
seran els vianants, i no els
vehicles, els usuaris preferents d’aquest espai, tot i que
els residents en tindran garantit l’accés. Durant el temps
de les obres, l’accés als aparcaments s’han realitzat des
de la plaça Mons i pel carrer
de la Mare de Déu dels Reis.

A

Imatge del carrer Sant Camil encara en obres.

La nova pavimentació s’estructura en una vorera d’1,40
metres d’amplada amb el tradicional panot, adossada al
mur dels jardins, i la resta del
carrer, a un sol nivell, amb
llosa de formigó. Un dels espais que guanya nou protagonisme és el tram que dóna al
davant de l’escola La FarigolaVallcarca, on la vorera s’amplia fins a 2,30 metres i s’instal·la una barana metàl·lica.
S’han aprofitat les obres per

plantar arbrat al carrer, en
concret entre els números 15
i 23, i també s’instal·len fitons per evitar l’aparcament
indiscriminat de vehicles al
llarg del carrer.
Pel que fa a les infraestructures de subministraments, cal
destacar la nova xarxa d’enllumenat públic i l’ampliació
de la xarxa de clavegueram,
amb la col·locació de nous
embornals al carrer de la
Mare de Déu dels Reis.
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Un telèfon informa d’on
podem fer reparar els
objectes en lloc de llençar-los

Felicia Esquinas
Qui no s’hi ha trobat alguna vegada? La planxa, la pota de
la taula, la impressora, l’assecador de cabell, el cotxet del
nen... S’espatllen, es trenquen o perden una peça i ja no
funcionen. Abans, la reacció habitual era reparar-los. Avui
és una raresa. No sabem com fer-ho perquè cada cop hi ha
menys establiments i empreses que s’hi dediquin. També
hi ha la creença generalitzada que costa el mateix reparar
un objecte que comprar-ne un de nou.
Tot i que en alguns casos pugui ser així, la cultura d’“d’un
sol ús” comporta un problema greu: la generació de residus. Tenint en compte com afecten el medi ambient i que
l’espai al planeta és limitat, un dels reptes més urgents és
reduir-los. La millor manera és no generar-ne més.
Aquest és l’objectiu de la campanya “Millor que nou, 100%
vell”, de l’Entitat del Medi Ambient (EMA) de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Partint de la idea que un objecte
nou no és millor que un altre de vell, l’EMA proposa als
ciutadans que allarguin la vida dels objectes, bé reparantlos quan s’han espatllat, bé portant-los a botigues o mercats de segona mà quan ja no es necessiten. També promou la compra de productes de segona mà en lloc de nous.
L’instrument per fer-ho és un telèfon que informa sobre
els tallers per reparar i restaurar objectes que hi ha a Barcelona i també sobre botigues i mercats de segona mà.
“Millor que nou, 100% vell”
Informació sobre botigues i mercats de segona mà, reparadors i restauradors d’objectes.
Tel. 93 506 95 66 (de dilluns a divendres de 8 a 19 h)
Més informació:
www.amb.cat/web/emma/residus/prevencio/reutilitzacio
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El nou hospital Quirón de la
plaça Alfons Comín ja funciona

El nou Hospital Quirón.

Des del passat 14 de juliol, tots els equips
mèdics i d’administració atenen a les noves
instal·lacions de la plaça Alfons Comín
Dolors Roset
a clínica, que des de feia
més de 60 anys donava
ser vei als usuaris, s’havia
quedat petita i no hi havia espai al voltant per créixer. Per
això, es va decidir buscar un
nou emplaçament i aixecar
un edifici de nova planta que
pogués donar més servei. Es
va optar per un solar a la
plaça Alfons Comín, 5, a tocar de la ronda de Dalt, ben
comunicat i de fàcil accés.
Les noves instal·lacions ocupen
un edifici singular de 16 plantes on hi ha lloc per a 256 pacients, 20 quiròfans, 160 consultoris per a consultes
externes, un servei d’urgències
les 24 hores del dia, una àrea

L

d’hospitalització de salut mental, un hospital de dia oncològic i un altre de quirúrgic, així
com un auditori per a 150 persones i un pàrquing de gairebé
450 places.

El grup sanitari
Quirón està a
Barcelona des de
l’any 1944
El canvi ha esta substancial:
dels 17.000 metres que tenien abans han passat a
56.000, que han permès millorar els serveis ja existents i
oferir-ne de nous, com ara la
integració assistencial per a
malalts oncològics, medicina

E L TAUL E L L

nuclear, litotrípsia i robòtica
quirúrgica. El centre és privat
i té concert amb diverses mútues mèdiques per atendre
els assegurats.
El dia 14 de juliol, després del
trasllat dels pacients que encara hi havia a l’anterior clínica,
es va tancar definitivament
l’antic centre de l’avinguda
Mare de Déu de Montserrat.
Es tancava també una etapa
d’aquesta entitat sanitària, que
ha aprofitat el canvi d’instal·lacions per augmentar les prestacions i passar a ser hospital.
Era la culminació d’un procés
que havia començat tres anys
abans, quan es va iniciar la
construcció del nou hospital.
El canvi és també la plasmació
de la ferma voluntat, per part
de la direcció, d’oferir un model
integral d’atenció als usuaris
que doni resposta a les diverses necessitats que tinguin.

Joan Anton Font

L’espai que ens acosta al bo i millor de Portugal
ortugal està ara més a prop que mai. Al carrer Verdi fa un any que va obrir “A casa portuguesa”, un espai on trobem productes selectes
de la gastronomia de Portugal i que els portuguesos residents a Barcelona han convertit en
una segona llar. Porta el local la Leonor Castro,
una portuguesa que es va enamorar de la nostra
ciutat i ha volgut acostar-nos al seu país. Tenen
productes de pastisseria, delicatessen i vins. En
pastissos destaquen els pastéis de Belém, els bolos
de arroz i les queijadas. A la vinoteca hi ha una

P

A Casa Portuguesa és també un espai de trobada cultural.

acurada selecció de vins negres, blancs i verds.
També hi triomfa la Ginginha d’Óbidos, un licor
servit en gots de xocolata. La melmelada de carabassa, ideal per acompanyar el formatge de
Serra da Estrela, és un dels productes destacats
de la secció de delicatessen. “A Casa Portuguesa”
és també un espai de trobada cultural on es fan
concerts, exposicions i altres activitats.
A Casa Portuguesa
Verdi, 58 / Tel. 93 368 35 28
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El Pla Comunitari usa el Parc Güell
per fer esport amb “Fes Salut”

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

El Parc Güell va acollir
els mesos de juny i juliol
el programa Fes Salut.
L’experiència, que uneix
salut, esport i natura, es
repeteix al setembre
Pere S. Paredes
n el marc del Pla de Desenvolupament Comunitari (PDC) de
La Salut i sota el nom “Fes Salut!.
Posa’t en forma amb nosaltres al
Parc Güell”, els veïns i veïnes de
Gràcia poden participar en un programa d’exercicis a l’aire lliure, al
parc Güell.
Sandra Vallès, de l’organització,
n’explica els objectius: “crear, a nivell de barri i del districte, uns nous
vincles entre tots els veïns en fer de
l’esport una activitat socialitzadora”.
“També –continua Vallès–, que els
participants puguin conèixer i utilitzar un medi natural que està al
seu abast com és el Parc Güell. I
així, fent esport, disminuir el seu
sedentarisme i millorar la seva condició física en general”.
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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

E

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

Un grup de participants fent exercici al Parc Güell.
L’activitat és setmanal, només els
dilluns, i comença a les 11 del matí
amb una trobada a la porta principal del parc. És una activitat lliure i
gratuïta a la qual no cal apuntar-se
prèviament i on els participants
han de venir amb roba i calçat cò-

Material necessari: roba
i calçat còmode, gorra,
ulleres de sol i ampolla
d’aigua
mode o d’esport, gorra, ulleres de
sol i una ampolla d’aigua. Es fan 15
minuts de caminada, 15 d’exercicis
de reforçament muscular, equilibri i
coordinació, 15 minuts més de caminada i, per acabar, 10 minuts
d’estiraments.
Segons l’organització, “tenim molt
èxit i molt seguiment per la gent

que hi ha al parc. Hi ha gent que,
fins i tot, s’amaga entre els arbres
per repetir els nostres moviments i
exercicis!”.
Vallès explica que “és una activitat
lúdica on la gent surt amb la sensació d’haver treballat gaudint de l’activitat i del medi natural. Els nostres participants són gent gran,
però després de l’èxit no descartem
que en el futur hi hagi un grup per
a joves o nens!”.
Les activitats tornaran a començar
el setembre.
Més informació:
PDC La Salut
pcomunitarisalut@yahoo.es
Europolis
C/ Sardenya, 549-553
Tel. 93-210 07 66
info.sardenya@europolis

INTERNET
El web de platges de Barcelona

Tota la informació necessària abans
d’anar a la platja, la podem trobar al web
en temps real. Dades sobre la qualitat i la
temperatura de l’aigua, l’estat de la mar, la
presència de meduses i si està recomanat
el bany són alguns temes que s´hi poden
consultar. A més, a través de les càmeres
web situades a les set platges de la ciutat,
es pot veure en directe com està el litoral.
www.bcn.cat/platges
Els vostres vídeos de la ciutat

per MANEL

Barcelona Visió és un nou portal que
aposta pel vídeo a Internet. Els internautes poden participar enviant-hi els seus
vídeos sobre la ciutat. A més, també es
poden baixar a l’Ipod, al telèfon mòbil o
a la PSP els vídeos del web. Inclou una
base de dades de recursos audiovisuals
de la ciutat que es pot descarregar de
manera gratuïta.
www.bvisio.com/
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Josep M. Àlvarez, secretari general de la UGT de Catalunya i pregoner de la Festa Major de Gràcia

“Entre el 40% i el 45%
dels treballadors de
Catalunya són
menysmileuristes”
Nascut a Belmonte (Astúries), es va traslladar l’any
1975 a Barcelona, on va començar a treballar a
l’empresa Maquinista Terrestre y Marítima. Des de
1990 és secretari general de la UGT de Catalunya.
Ha estat el pregoner de la Festa Major de Gràcia
Daniel
Romaní

Quan va venir a viure a Gràcia?
L’any 1992.
L’any olímpic!
Sí, però ja s’havien celebrat els Jocs.
Com ha vist l’evolució del barri en
aquests quinze anys?
Gràcia ha experimentat una evolució
molt positiva. S’hi han anat creant illes
de vianants. Abans era més difícil passejar pel carrer, per exemple, jo vaig a
comprar al mercat els dissabtes i ara em
resulta més fàcil anar-hi amb el carret.
Quins punts febles hi troba?
Està desapareixent una part del comerç
de proximitat, el de tota la vida, regentat per famílies..., cosa que és una llàstima. Algunes d’aquestes botigues han
passat a estar regentades per immigrants. D’altra banda, l’evolució del preu
de l’habitatge en el cas de Gràcia ha estat imposant. És molt difícil que una família senzilla pugui suportar una hipoteca d’un pis actual. A més a més, costa
conviure amb els cotxes, a Gràcia.
Tot i que hi ha barris de Barcelona

on el component obrer ha estat
més important –el Poblenou,
Sants...–, a Gràcia també hi va haver indústries. Coneix el passat
obrer del barri?
Sí, quan hi passeges veus que hi ha hagut fàbriques importants, sobretot tèxtils. A més, té l’empremta d’un barri que
ha viscut amb intensitat els esdeveniments històrics, com la revolta de les
Quintes contra el servei militar, al final
del segle XIX. S’ha distingit com a barri
progressista, amb arrels anarquistes,
que entronquen amb el que és la UGT.
Al pregó de la Festa Major, a més
d’animar a viure amb intensitat la
festa, va fer referència als qui no
arriben a final de mes.
Sí, la festa vol dir gresca, esbarjo... però
no per això s’han d’oblidar les situacions d’injustícia: mancança de condicions de treball, gent d’edat avançada
que no té l’acompanyament que necessita, que viu en una casa sense ascensor... I tants i tants mileuristes i, encara
més, menysmileuristes.
N’hi ha molts?
Sí. Entre el 40% i el 45% dels treballadors de Catalunya són menysmileuristes. La majoria són gent jove, dones i

Josep M. Álvarez a la plaça Rovira.
persones que han perdut la feina i que
han entrat a treballar al sector serveis. I
estic convençut que a Gràcia, on hi ha
molts treballadors en el sector serveis,
hi ha nombrosos menysmileuristes.
No hi ha manera que el creixement
econòmic vagi acompanyat d’un
repartiment de la riquesa...
Certament. Ara estem vivint un moment de creixement econòmic constant
i desconegut, i també per primera vegada a la història aquest creixement sostingut no comporta un repartiment
dels beneficis; en el millor dels casos
s’ha mantingut el poder adquisitiu. Cal
tenir en compte que, tot i aquest creixement, els salaris han crescut a un ritme
inferior al dels preus.
Què n’opina, de la vitalitat de la
ciutat de Barcelona?
Barcelona viu un moment extraordinàriament positiu, més enllà dels problemes d’habitatge, mobilitat, medi ambient... Viu un moment extraordinari
en els àmbits econòmic, creatiu, turístic, etc. Ara ens cal definir quina mena
de turisme volem; n’hem d’elevar el nivell. També és necessari un esforç important en grans infraestructures.
Quines haurien de ser?

L’aeroport, l’AVE...
La UGT està a favor que l’AVE passi pel centre de la ciutat.
Sí, ja no té sentit el debat per on hauria
de passar l’AVE quan ja s’estan fent les
obres a Sants. D’altra banda, no és cert
que el nou túnel sigui només per a l’alta
velocitat, també hi podran passar trens
regionals, cosa que permetrà alliberar
altres entrades i sortides de Barcelona.
A quins indrets de la ciutat acostuma a portar a passejar quan fa
d’amfitrió?
El que més m’agrada és el Barri gòtic: la
catedral, la plaça del Rei... Potser té a
veure amb el fet que tot això és a prop
de la seu de la UGT, on treballo.
Aquest edifici –rambla de Santa
Mònica, 10– té molta història, oi?
Abans havia estat la seu de l’entitat social i política CADCI (Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la
Indústria), de la Falange, d’una escola
de formació professional, un magatzem
del Ministeri d’Obres Públiques... Ah! I
tornant a la pregunta dels llocs on m’agrada portar a passejar els convidats, hi
afegiria el passeig de Gràcia.
És més burgès...
Sí, però passejar-hi no és car.

