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Complex esportiu de
la Creueta del Coll

Jornada de portes obertes a
l’escola bressol Sant Medir

Promoció del bàsquet
i el futbol sala

Durant la jornada va haver-hi activitats d’animació.

Amb la participació de nens i nenes, pares, mares i personal del
centre i autoritats de la ciutat, es
va celebrar una jornada de portes
obertes, el 18 de gener, l’escola
bressol municipal Sant Medir.
L’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, va presidir l’acte juntament
amb el regidor del Districte, Guillem Espriu, i el president del Consell Municipal, Ricard Martínez.
Aquesta escola bressol està en ple
funcionament des del setembre,
quan va començar el curs, i té una
capacitat per a 81 nens i nenes.
A la mateixa illa, també hi ha entrat en servei un aparcament exclusiu per a motos i bicicletes, el
qual ocupa 1.372 metres quadrats repartits en dues plantes.
Pàg. 5
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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.

Divendres 15 de febrer

Del 15 de febrer al 4 març

M de Món

Exposició Cartell 2008

A les 17 h. Bibl. Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20)
Un recorregut per les històries de nens de diverses
parts del món. Adreçat a nens de 7 a 9 anys.

93 285 70 11

Seu del Districte (plaça Rius i Taulet)

93 207 36 13

Diumenge 17 de febrer

93 210 63 91

Pregó de Sant Medir

93 218 44 85

A les 11 h. Plaça Rius i Taulet. Ballada de sardanes.

Sac de rondalles

Dilluns 3 de març

A les 18 h. Bibl. Vila de Gràcia (Torrent de l’Olla, 104)
Narració d’un conte tradicional català.

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 DE SANT MEDIR

Dimecres 20 de febrer

Dolça Festa de Sant Medir
93 368 45 64
93 284 77 90
93 217 95 27

Matí. Carrers de Gràcia
A les 8 h, ofrena floral al monument a les Colles de la
plaça Trilla i després cercavila. A les 20 h, desfilada de
totes les colles de Barcelona pel carrer Gran.

93 284 27 21
93 458 99 08

93 285 04 74

Dissabte 23 de febrer

Coral de gospel Carlit

93 212 60 62

Un passeig per l’antic barri de Vallcarca

93 284 01 26
93 219 10 40

A les 10 h. Sortida: plaça Lesseps/República Argentina
Itinerari organitzat pel Taller d’Història de Gràcia.
Inscripcions: taller@gracianet.org Tel. 93 368 45 66.
Preu: 5 euros

A les 21.30 h. C. cívic El Coll (Aldea, 15)
Concert de gospel.

93 284 75 73

Dijous 28 de febrer

FARMÀCIES
www.farmaciesdeguardia.com

Armados y deliciosos
A les 22 h. Bibl. Vila de Gràcia (Torrent de l’Olla, 104)
Duet musical Aquello y yo.
Dimarts 4 de març

La Sedeta Gospel Singer

93 237 47 43

Presentació del llibre “Antoni Rovira i
Trias, arquitecte de Barcelona”

93 285 03 57

A les 19 h. Seu del Districte. Pl. Rius i Taulet, 2
Amb l’autor, Eloi Babiano, i l’arquitecte Oriol Bohigas.

A les 21.30 h. Centre cívic La Sedeta (Sicília, 321)
Concert de la coral del centre cívic en commemoració
del Dia de la Dona.

Diumenge 10 i 17 de febrer

Fins al 2 de març

Trofeu de teatre Vila de Gràcia

Cesc. La força del traç

A les 19 h. Teatre dels Lluïsos (pl. del Nord, 7-10)
Dia 10 de febrer: El malalt imaginari, amb la companyia El Partiquí. Dia 17: La drga, drga, amb Qollunakis.

Palau Robert (pg. de Gràcia, 107)
El Palau Robert dedica una exposició al ninotaire i pintor
en el primer aniversari de la seva mort.

Dimecres 20 de febrer

Fins al 7 de març

Dol d’alivi

Transgeneracions

A les 20 h. Centre cívic La Sedeta (Sicília, 321)
Obra humorística de Santiago Rusiñol presentada per
Justeatre de l’Ateneu de Sant Just Desvern.

Espai E Art (Torrijos, 68)
Una certa lògica de la modernitat i la precarietat de les
condicions del treball artístic. Projecte d’Àlex Mitrani.

93 291 65 55

93 237 41 80
93 459 30 80
93 217 87 23
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.

Trekking i alpinisme al Ladakh

Divendres 22 de febrer

93 217 94 11

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

Dijous 14 de febrer
Consulteu horari. Club Excursionista de Gràcia
(ptge. Mulet, 4). Tel. 932 378 659
Documental de muntanya a càrrec de Jepi Pasqual.

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

A les 12 h. Teatre dels Lluïsos (pl. del Nord, 7-10)
Espectacle de titelles.

93 291 43 25

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.

A les 18 h. Bibl. Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20)
Activitat participativa per aprendre a menjar sa.

Tutti Colori
93 256 28 88

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.

Blancaneu i les pomes

Diumenge 24 de febrer

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.

Dissabte 23 de febrer

93 208 25 70
902 011 040

FE D’ERRADES: Respecte a la informació apareguda sobre els habitatges per a gent gran que es construiran a l’antiga sala Cibeles, cal aclarir que la promoció
encara està en fase de projecte. Les característiques de l’obra es faran públiques en el seu moment i les condicions per accedir-hi es donaran a conèixer mitjançant una oferta pública que serà publicada a través de la pàgina web del Patronat Municipal de l’Habitatge i d’anuncis en mitjans de comunicació.

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

Una publicació de l’Ajuntament de Barcelona. Consell d’Edicions i Publicacions: Carles Martí, Enric Casas, Eduard Vicente, Jordi Martí, Jordi Campillo, Glòria
Figuerola, Víctor Gimeno, Màrius Rubert, Joan A. Dalmau, Carme Gibert, José Pérez Freijo. Director: Enric Casas. Director editorial: José Pérez Freijo. Director de continguts: Joan Àngel Frigola. Relacions Institucionals: Joan Ariza. Redacció: Pilar Fernández, Gerard Maristany, Felicia Esquinas, Núria Mahamud, Daniel Venteo, Pere
S. Paredes, Josep Maria Contel, Joan Anton Font, Dolors Roset, Beatriu Sanchís, Daniel Romaní, David Sabaté, Isabel Deniel. Coordinació general: José Miguel Esteban.
Coordinació de fotografia: Rafael Escudé. Fotografia: Antoni Lajusticia, Pepa Álvarez, Cristina Diestro, Josep Maria Contel, Luis Clua, Julio Parralo, Ariadna Borràs,
Vicente Zambrano i Marçal Llenas. Disseny: Subirà i Associats. Maquetació i preimpressió: Agustín Viguera, Cristina Vidal. Edició WEB: Miquel Navarro. Producció:
Maribel Baños. Impressió: Printer Industria Gráfica Newco, SL. Manipulació: General Servei, SA. Distribució: M. Àngels Alonso i Serveis de Correus. Administració:
Ascensió García. Departament d’Imatge i Producció Editorial. Pg. Zona Franca, 60. 08038 Barcelona. Dipòsit legal: B. 29.175-1994.
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Vallcarca té un nou espai verd
amb els jardins de Maria Baldó
Ja s’han obert els nous jardins de
Maria Baldó a l’espai que havien
ocupat els horts de l’antic
convent dels Camils. Amb els
jardins es completa el corredor
verd que uneix el parc Güell i el
del Putget

Aquest espai va ser l’origen del barri Vallcarca.

Joan Anton Font
a ciutat ha guanyat un
nou espai verd amb la recent obertura dels jardins de
Maria Baldó i s’ha completat
el corredor verd que fa d’eix
per a vianants i comunica el
parc Güell i el del Putget. Els
jardins es troben situats sobre el marge esquerre de l’antiga riera de Vallcarca, en la
conf luència amb el carrer
que ocupa la llera del desaparegut torrent de la Farigola i
l’antic camí de Gràcia a Horta pel Coll. L’espai dels jardins havia estat ocupat per
l’antic convent dels Camils i
havia tingut, fins al començament de les obres,

L

usos industrials, amb construccions lleugeres que aprofitaven els murs de contenció de terres dels antics horts
del convent.
L’indret, origen del barri de
Vallcarca, manté encara moltes restes del final del segle
XIX, període en què va viure
un important desenvolupament. Per a la creació dels
jardins s’han aprofitat restes
existents dels horts de l’antic
convent, com els murs i les
balustrades, i s’han conservat com a espais principals
les dues plataformes bàsiques que existien, amb les
modificacions necessàries
perquè el recorregut entre els

accessos del carrers de Sant
Camil i de Gustavo Adolfo
Bécquer sigui accessible per a
les persones amb mobilitat
reduïda.
Les dues plataformes són espais lliures assolellats, amb
palmeres i noves plantacions
de mimoses. Els més petits
poden gaudir d’una àrea de
jocs que s’ha instal·lat en una
de les plataformes.
L’accés des del carrer de Sant
Camil s’ha construït utilitzant les dues portes amb valuós coronament ceràmic que
tanquen la finca, situades als
extrems del mur de pedra. El
forat del mur que donava accés als camions en els últims

anys d’ús privat del recinte
s’ha completat amb una reixa
de fusta i ferro que substitueix el mur de pedra.
Així mateix, s’ha obert un accés als jardins des del passatge d’Isabel amb una nova
rampa excavada en el mur de
contenció que accedeix a mig
nivell entre les dues grans
plataformes interiors.
L’accés des del carrer de Gustavo Adolfo Bécquer s’ ha
construït substituint el mur
de pedra de la tanca existent

A

per una reixa com la del carrer de Sant Camil.
A l’espai encastat al mur de
contenció de la plataforma

Els jardins aprofiten
restes dels horts de
l’antic convent dels
Camils
superior, s’hi ha constituït
una escala que ocupa el lloc
de l’anterior i comunica les
dues plataformes.

A LT R E S D A D E S S O B R E E L S J A R D I N S

• Maria Baldó, que dóna nom als jardins, fou la fundadora de l’escola per a nenes La Farigola l’any 1923.
• Els jardins tenen una superfície de 2.480 metres quadrats.
• El pressupost de les obres ha estat de 761.000 ?.
• El projecte dels jardins ha estat realitzat pels arquitectes: Olga Tarrassó, Julià Espinàs i la col·laboradora
Itziar Carrera, d’Espinàs i Tarrassó Associats.

Sap que aquest mes s’obren els nous jardins de Maria Baldó?

Javier Navascués
Topògraf

Oscar Castillejos
Comptable

Agustín Mallol
Advocat

Vanesa Martínez
Dependenta

Maria Rocañin
Estudiant

Margarita Badi
Llevadora

Sabia que s’inauguraven, pero no sabia
exactament quan.
Trobo molt bé que es
facin uns jardins aquí i
no pas pisos. Així en
podem gaudir tots.

No en sabia res, però
penso que tot el que
siguin parcs és bo, ja
que nosaltres en tenim
pocs i està bé que els
nens hi puguin jugar.

Sí que ho sabia i em
sembla interessant,
perquè millora la situació del carrer Sant
Camil, que estava una
mica abandonat.
M’agrada perquè preserven una construcció
antiga.

Sí que ho sabia i em
sembla molt bé, però
espero que estiguin
adaptats per a gent
minusvàlida, perquè en
aquest barri, aquest
assumpte el tenen una
mica oblidat.

No ho sabia, però em
sembla bé, perquè és un
espai públic obert a tothom i serà un espai
verd, que sempre està
bé.

Sabia que l’obrien, però
no sabia quan. I em
sembla que està prou
bé, perquè les zones
enjardinades són útils
per al barri i crec que
en falten arreu de la
ciutat.

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

Els Josepets (II)
Acabada la construcció de l’església dels Josepets, començaren les discrepàncies sobre qui tenia la potestat de
fer-ne la benedicció. D’una banda, hi havia el rector de la
parròquia de Sant Gervasi, que, argumentant que el nou
temple es trobava en el seu territori, volia ser ell el qui tutelés la cerimònia de trasllat del Santíssim des de l’antiga
capella del convent fins a la nova església i de la seva benedicció. De l’altra, hi havia la comunitat carmelitana, que
rebutjava les exigències del rector i volia imposar els privilegis de l’orde que els permetia fer-ne la consagració.
Davant d’aquesta intransigència, emparada fins i tot pel
bisbat, els carmelites decidiren fer ús dels seus privilegis i
feren la inauguració de l’església el 3 d’abril de 1687, tres
dies abans de la data assenyalada, sense convidar les autoritats civils ni les parroquials. Per a aquesta celebració, que
va començar a les 8 del matí i es va perllongar fins a les 10,
comptaren amb la presència d’un notari i dos testimonis a
fi que donessin fe de la cerimònia. Dues hores després d’aquest acte, arribava al convent un escrit del bisbat prohibint la seva benedicció abans d’hora. Com a resposta, la
comunitat va remetre al bisbe una còpia de l’acta notarial
de la seva benedicció, a més de fer-ne unes quantes més
que repartiren convenientment.
El final del convent es va produir enmig d’un convuls segle XIX, quan va haver de patir els estralls de la guerra del
francès; la seva supressió durant el trienni liberal del 1820
al 1823; finalment, la desamortització de Mendizábal, la
qual va ser la causa que el convent fos subhastat el 3 de
gener de 1837 i adjudicat a Llorenç Amigó.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 368 45 66

L’església dels Josepets ha presidit sempre la plaça de
Lesseps. (Foto: Fons Josep Buch CEG - Arxiu municipal
del districte de Gràcia)

E N T I TAT S

L’ACAF dóna un cop de mà a les
persones amb fibromiàlgia

Els tallers d’activitat física són essencials per a les persones amb fibromiàlgia.

Des de l’associació es fan grups d’ajuda
mútua i tallers de memòria i activitat
física adaptats a les característiques de la
malaltia
Núria Mahamud
a fibromiàlgia és una
malaltia que es caracteritza per dolor crònic generalitzat, no articular, i sensació
dolorosa a la pressió d'uns
punts sensibles específics.
Molt sovint és acompanyada
d’una altra malaltia incompresa: la síndrome de fatiga
crònica, la qual provoca un
profund cansament que no
permet a la persona malalta
fer tasques que qualsevol
persona sana fa sense cap
esforç. Per als qui la pateixen, el 90% dones, significa
un canvi radical a la seva
vida que les aboca normalment a una depressió. Des
de l’Associació Catalana
d’Afectats de Fibromiàlgia
(ACAF) s’ofereix acompanyament i comprensió a través
de tallers d’activitat física i

L

grups d’ajuda mútua.
“La gent arriba a nosaltres
molt desorientada i deprimida”, explica la Vicky, una de
les coordinadores d’ACAF.
Moltes han perdut la feina o
estan contínuament de bai-

L’ACAF també
acull persones
amb síndrome de
fatiga crònica
xa, perquè “no hi ha manera
que et reconeguin que és
una malaltia invalidant”. Habitualment, són els mateixos
metges que han diagnosticat
la malaltia els qui recomanen consultar l’ACAF. Però
des de l’associació volen deixar una cosa molt clara:
“aquí no podem curar la
gent”, afegeix Anna Maria,

una altra coordinadora, però
“sí donar suport per assumir
la malaltia i portar-la de la
millor manera possible”.
En aquest sentit, els tallers
d’activitat física són essencials, perquè cal mantenir-se
actiu, però en cap gimnàs
una persona amb fibromiàlgia podria mantenir el ritme
de la classe. Amb l’ajut de
monitors voluntaris es fan
tallers adaptats de chi-kung,
musicoteràpia i un taller de
memòria amb jocs i exercicis
per exercitar la concentració.
“Com em va dir un metge,
amb la fibromiàlgia ni aturarse ni cansar-se”, sentencia la
Vicky. Tots aquests tallers es
fan a Sants, una de les poques seus de Barcelona, a espais com el Casinet d’Hostafrancs i el Centre Catòlic.
Més informació:
ACAF
sants@fibromialgiacat.org
Tel. 648 155 348
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La nova escola bressol Sant Medir,
totalment vinculada al barri
A part del nom de
l’escola, les seves classes tenen noms de les
colles gracienques.
Les famílies han
participat en la identificació de les aules
Dolors Roset
l nom de l’escola va ser
determinant, però encara
ho va ser més la voluntat
d’integració en la vida del
barri, perquè l’equip pedagògic posés a les classes noms
de colles de Sant Medir. Se’n
van triar els que són més propers als nens, a la seva vida i
als contes. El grup dels petits,
els de 4 mesos a 1 any, és La
Dolça. Hi ha dos grups d’entre 1 i 2 anys: són El Drac Ensucrat i la Colla del Cau. Els
altres tres grups, els de 2 a 3
anys, són la Colla Pessigolla,
Els Amics i La Moderna.
Les famílies també hi han
participat amb dibuixos per
identificar cada classe. Per
votació es va triar el que s’ha
penjat a la porta de cada aula.
A més a més, tots estan recollits en una publicació.

f NOTÍCIES
La Marató passarà per Gràcia
La Marató, que es farà el diumenge 2 de març, passarà
per Gràcia al km 14 del recorregut. Els corredors hi
arribaran per la Diagonal amb passeig de Sant Joan
cap a les 9.30 h i el seu pas durarà unes dues hores. Al
primer tram del passeig els rebran els gegants del districte. A la cantonada de la travessera de Gràcia amb
Sicília hi haurà xocolata amb melindros.

Desena edició de les Nits Clàssiques

E
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L’alcalde va assistir a la jornada de portes obertes de l’escola, juntament amb el regidor del Districte i el president del Consell Municipal.

Les Nits Clàssiques celebren la desena edició amb
l’Orquestra de Cambra Vila de Gràcia (22 de febrer,
auditori Biblioteca Jaume Fuster); Musicus-Orquestra de flautes dolces del Coll (29 de febrer, seu del
Districte); els Cors Albada i Impromtu (7 de març,
auditori B. Jaume Fuster) i l’Escolania dels sagrats
Cors (14 de març, parròquia de Santa Maria de Gràcia). Els concerts, gratuïts, comencen a les 21 h.

Dansa flamenca per al Dia de la Dona
La iniciativa ha tingut molt
bona acollida entre les colles
de Sant Medir, algunes de les
quals ja han visitat l’escola i hi
han col·laborat en diverses activitats. L’escola ha decidit que
la tradicional celebració gracienca sigui la seva festa gran.
L’escola bressol municipal
Sant Medir és situada dins
una nova illa d’equipaments
municipals, al carrer Santa
Rosa, enmig de la Vila de
Gràcia. Ha estat construïda
en el solar de l’antiga escola
OSI, un edifici catalogat dins
els Pla Especial de Protecció
del Patrimoni Arquitectònic

A PA R C A M E N T D E M O T O S

Dintre de la nova illa que s’està rehabilitant, hi ha entrat
en servei un aparcament exclusiu per a motos i bicicletes.Ocupa 1.372 metres quadrats,repartits en dues plantes, entre els carrers Gran de Gràcia, Santa Rosa i Trilla.Té
171 places. Algunes són de lloguer per a abonats i les
altres són de rotació, a les quals s’aplica una tarifa per
minuts. Amb aquestes instal·lacions, Gràcia s’ha convertit en el primer districte de la ciutat que té un aparcament d’aquest tipus.

que havia estat la casa del
baró de La Barre. L’edifici va
servir com a asil durant les
epidèmies de febre groga que
va patir Barcelona entre 1865
i 1870. En el transcurs del segle XX va ser seu de diferents
escoles.

El divendres 14 de març, i amb motiu de la celebració
del Dia de la Dona Treballadora, el centre cívic el Coll
(Aldea, 15) presentarà l’espectacle flamenc “Con los
pies en la tierra”, reflexió sobre l’amor i el desamor a
càrrec de les quatre ballarines del grup Oripandó
(21.30 h). La programació del Dia de la Dona també
inclou exposicions, xerrades i projeccions de cinema.
Més informació: T. 93 256 28 77.

L’escola acull
sis grups de nens i
nenes d’entre
4 mesos i 3 anys

Exposició “A la vera de Sant Joan”

Al centre, a part de les classes
i totes les altres instal·lacions
interiors per als infants i l’equip docent, hi ha una gran
superfície exterior, entre patis i terrasses, amb jardí, font
i un espai separat per als lactants. L’escola s’ha acollit al
pla municipal de foment de la
lectura dels 0 a 3 anys per
promoure l’hàbit de llegir des
de ben petits. Es treballa tant
des del centre com des de
casa, i l’objectiu és que la lectura sigui percebuda com una
activitat que ajuda a passarho bé i a aprendre.

“A la vera de Sant Joan” dóna una doble visió de la
relació entre paios i gitanos i la seva incidència en la
creació musical. Es pot veure a la Seu del Districte
fins al 14 de febrer. Presenta, d'una banda, una visió
"des de fora", científica, sociològica, cultural, que
acosta a la realitat el contacte entre les cultures gitana i catalana. De l’altra, és una visió "des de dins", a
través d'imatges dels personatges, els espais i els esdeveniments que possibiliten el contacte de cultures.

Consulta popular per canviar el nom de la plaça Rius i Taulet
JAF
l Districte de Gràcia està
enllestint el procés per
dur a terme una consulta
popular entre el veïnat del
nucli històric de la Vila de
Gràcia per canviar el nom de
la plaça Rius i Taulet. El procés comença mitjan març i
s’allargarà durant el d’abril, i
ha de permetre canviar el
nom d’una de les places gracienques més emblemàtiques.

E

A la imatge, el campanar de la plaça Rius i Taulet.

Les persones a qui va adreçada la consulta hauran de pronunciar-se sobre si volen que
es canviï el nom o no i, en cas
afirmatiu, si estan d’acord
amb la proposta de plaça Vila
de Gràcia. Si no és així, podran proposar un altre nom.
El canvi de nom de la plaça és
una iniciativa del Grup 1850
i té el suport de moltes persones que han signat l’adhesió a la proposta, de les principals entitats gracienques i

de la majoria dels grups municipals que formen part del
Consell de Districte.
Rius i Taulet, alcalde de Barcelona en diversos períodes,
té dedicats diversos espais
barcelonins. La proposta inicial del canvi de nom va ser
impulsada per l’historiador
local i polític gracienc Albert
Musons, mort fa poc, fundador i ànima del Grup 1850, i
té el suport de bona part de
la societat civil de la Vila.
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www.edubcn.cat, el web del
procés de preinscripció escolar

Redacció
Amb motiu de l’inici del procés de preinscripció i
matrícula del curs escolar 2008-2009, el Consorci
d’Educació de Barcelona ha posat en marxa el nou
web informatiu www.edubcn.cat. L’objectiu del web
és donar suport als centres en les tasques que duen
a terme en el procés i facilitar a les famílies la informació necessària per participar-hi: des de la consulta de les àrees territorials de proximitat o l’accés
al full de sol·licitud de preinscripció, fins als procediments que cal fer per obtenir una plaça escolar. A
mesura que vagi avançant el procés, la pàgina anirà
actualitzant la seva informació.
La posada en marxa del web coincideix amb la celebració, com cada any, de les jornades de portes
obertes als centres escolars de tota la ciutat de Barcelona, amb l’objectiu que les famílies puguin
conèixer de primera mà els centres abans de realitzar la preinscripció. Els dies de portes obertes combinen la visita lliure o guiada al centre amb una sessió informativa. Els centres informen sobre la
normativa vigent, que inclou els criteris d’admissió, el calendari i els procediments que se segueixen
a la matriculació de l’alumnat. A més, expliquen la
seva oferta de places, el seu projecte educatiu, les
activitats extraescolars i els serveis escolars que
ofereixen, entre d’altres.
Paral·lelament a la celebració de la jornada de portes obertes, l’Ajuntament edita la guia de centres i
serveis educatius de la ciutat, la qual inclou l'oferta
d'ensenyament prevista per al curs 2008-2009 i que
es distribueix gratuïtament per correu. En aquesta
guia es pot trobar, entre altres coses, tota l'oferta
educativa dels centres públics i privats concertats/
subvencionats, prevista per al curs.
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Gràcia ja sent la màgia de
les festes de Sant Medir

La presidenta de la Federació, Isabel Sanagustín, el regidor del Districte de Gràcia, Guillem Espriu (a
l’esquerra), i l’autor del cartell, Josep Maria López.

El 3 de març, diada de
Sant Medir, se celebra
la tradicional Dolça
Festa i Gràcia ja es
prepara per gaudir de
les nombroses
activitats de les festes
del sant patró
Joan Anton Font
a s’acosta el 3 de març, diada de Sant Medir, dia en
què Gràcia celebra la Dolça
Festa en honor del seu sant
patró. Abans del gran dia,
però, hi ha moltes altres activitats que s’inclouen en el calendari d’aquestes festes tan tradicionals i estimades pels
graciencs. Ja s'hi respira la festa. El passat 16 de gener, va tenir lloc la presentació del cartell de les festes d’enguany, el
qual s’exposa a la seu del Districte del 15 de febrer al 4 de

J

març. El sopar de germanor,
que reuneix una part important de les colles i que marca el
començament de les festes, se
celebra el 9 de febrer. El dia
10, la colla Providència fa la
benedicció de caramels amb el
suport de la Federació de Colles, i el dia 17, a les 13 h, té
lloc el pregó de Sant Medir a la
balconada del Districte, a càrrec, com és tradició, d’un personatge il·lustre de Gràcia. Les
banderes de les colles lluiran a
la balconada, els trabucaires
dispararan la descàrrega de
sortida i sonaran les sardanes.
El 2 de març, la colla Monumental farà la caminada a l'ermita de Sant Medir a Collserola. I el 3 arriba el gran dia, amb
la Dolça Festa, la qual s’iniciarà
amb l’ofrena floral al monòlit
de Sant Medir, a les 8 del matí,
a la plaça Trilla. La jornada seguirà amb una cercavila de les
colles, la missa a l’ermita de

E L TAUL E L L

Sant Medir i s'acabarà al vespre
amb la desfilada de les colles,
que sortiran a les 8 del vespre
del carrer de Sant Salvador i
arribaran al Pla de Salmeron.
Com diu la presidenta de les

La seu del Districte
acull el pregó de
Sant Medir el dia 17
de febrer
Colles de Sant Medir, la Isabel
Sanagustín, “Sant Medir no és
una simple festa; per als graciencs són uns dies especials,
plens de màgia”. La Isabel
també destaca, però, la pèrdua
tan important que representa
la recent mort d’una persona
tan estimada com l’Albert Musons, antic romeu i conseller
de Cultura de Gràcia.
Més informació:
www.santmedir.org

Joan Anton Font

Persianes amb una llarga tradició artesana
vui dia és molt difícil de trobar artesans
que fabriquin persianes de llibret, també
conegudes com mallorquines. A Gràcia, Persianes Rull manté una tradició familiar en la fabricació de persianes que es remunta a l’any 1912.
Va fundar l’establiment l’Antoni Rull; el negoci
va passar posteriorment a mans del seu nebot,
el Mariano Lerroux i, quan morí l’any 1966,
se’n va fer càrrec la seva esposa, la Roser Soriano. La Roser és filla del prestigiós ebenista Vicente Soriano i va ser presidenta del Gremi de

A

A Persianes Rull estan especialitzats en persianes mallorquines.

Persianistes de Catalunya. Ha heretat de la família l’amor a l’ofici, la dedicació a l’empresa i el
compromís de qualitat. Les persianes de Rull
decoren edificis tan cèlebres com la Casa Batlló
o la Casa Calvet, entre molts altres. A més de
les persianes de llibret, també comercialitzen
persianes enrotllables i elements de decoració
interior com els estors i les venecianes.
Persianes Rull
Av. Príncep d’Astúries, 6 bis
Telèfon: 93 237 70 49
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Promoció del bàsquet i el futbol
sala a la Creueta del Coll

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

En ple centenari del Club
Esportiu Europa, aquesta
entitat continua amb la
promoció del futbol sala i
el bàsquet a la Creueta
del Coll
Pere S. Paredes
es de la temporada 2005-06 el
Club Esportiu Europa compta
amb una secció de bàsquet. La formen 14 equips que fan servir les
pistes poliesportives de la Creueta
de Coll a Gràcia. En aquest centre, i
en l’any del centenari del club gracienc, el futbol sala també hi té la
seva representació.
Jordi Dellago, president del Club
Bàsquet Coll (secció de bàsquet del
CE Europa), vol que la promoció esportiva tingui molts beneficis per
als nens i per a la seva institució:
“aquí promocionem molt l’esport i
intentem que, a més a més, els nois
i noies es diverteixin”.

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

D

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

El bàsquet és un dels esports amb més presència a la Creueta del Coll.
En aquestes instal·lacions esportives, reformades i inaugurades el
2001, hi fan les seves evolucions 14
equips de bàsquet: un premini
mixt, un mini mixt, un infantil, dos
cadets, dos juniors, dos sub 21 i
dos sèniors, masculins. I un femení
cadet, un junior i un sènior.
Tots els nens i nenes interessats en
el futbol sala poden demanar informació, perquè el CE Europa promociona aquest esport amb un equip
infantil.
Per a Dellago, president d’una de
les entitats esportives més antigues
del districte, “en l’actualitat, els
clubs hem de lluitar amb les noves
tecnologies que fan que els joves no
es moguin de casa. Som en una
època en què és difícil que facin esport i que s'adonin dels beneficis de
l’activitat física”.
“Nosaltres som un club de barri”,
continua el president del Club Bàsquet Coll, “i estem en constant con-

tacte amb el barri. El nostre tracte
amb els nens i nenes és molt personal, saps el nom de tots ells, com
van en els seus estudis, quins problemes tenen...”.

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
Barcelona World Race

A les instal·lacions de la
Creueta, hi juguen fins a
14 equips de bàsquet
El bàsquet és un dels esports més
actius a la Creueta del Coll. Això ho
demostra el fet que compta amb
unes 180 persones, entre jugadors,
entrenadors, tècnics, etc. “Els mundials i els Pau Gasol i companyia”,
diu el president, “promocionen
molt bé aquest esport”.
Més informació:
Parc de la Creueta del Coll
C. Castellterçol, 15
Telèfon: 93 219 35 89
www.ceeuropa.com

Nou embarcacions i divuit tripulants
van sortir el passat 11 de novembre de
Barcelona per iniciar la primera volta al
món de vela a dues mans i sense escales.
Per seguir l'aventura en directe, el web
de la Barcelona World Race posa a disposició de tothom la informació més actualitzada sobre el periple que estan vivint
totes i cadascuna de les embarcacions.
www.barcelonaworldrace.com
Barcelona Publicacions

per MANEL

Totes les revistes municipals es poden
consultar al web de Publicacions de
l'Ajuntament de Barcelona. Així, estan
disponibles publicacions com ara
Barcelona Informació, Barcelona Metròpolis
o Barcelona Economia. En aquest espai,
també s'hi troben les novetats editorials,
així com els mapes de tots els districtes
de la ciutat, entre altres serveis.
www.bcn.cat/publicacions
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“Cal potenciar les
activitats, però també
cal definir el model
d’edifici-espai”
Marc Gimeno, soci del Cercle des del bressol, ha
assumit ara, amb trenta-cinc anys, la presidència
de l’entitat amb la voluntat de convertir-la en tot
un referent de l’associacionisme de Gràcia
Josep Maria
Contel

Com veu el Cercle?
Com una entitat que disposa d’un
gran potencial humà, en la qual hi ha
moltes persones amb ganes de fer coses i amb l’assignatura pendent d’obrir-nos al barri.
Obrir-se...?
Nosaltres som una entitat que estem a
Gràcia, ara falta que siguem una entitat
de Gràcia.
Com ho pensen fer?
Volem incrementar el nombre de socis
i, per aconseguir-ho, cal oferir un conjunt d’activitats que siguin atractives.
En aquests moments estem a punt
d’engegar diferents tallers de teatre,
música i plàstica per a la gent gran. A
més, ens agradaria fer més coses amb
altres entitats, com també estrènyer la
col·laboració amb el Districte.
I les activitats de sempre?
Aquest desig de potenciar el moviment
associatiu del barri va lligat, com no
podia ser d'una altra manera, a totes
les nostres activitats actuals: teatre,

dansa, esports, coral, etc., algunes de
les quals compten amb més d’un grup
de treball, fa molts anys que existeixen
i aglutinen moltes persones. Ara bé, cal
créixer i aconseguir que s’hi involucri
més gent.
Quants anys fa que és soci?
Des que vaig néixer! Diria que el primer regal que vaig tenir va ser el carnet
del Cercle, el qual em van dur a la clínica. De fet, els meus pares es van conèixer a l’entitat.
És una entitat familiar?
Si ho entenem com un lloc on t'has de
sentir com en família, és el que pretenem.
Hi ha famílies de tota la vida?
De sempre. A més de conèixer-s'hi, la
gent s’ha emparentat i s'han creat nissagues.
Això és bo?
Les entitats les fem les persones. Si
aquest fos un lloc sense lligams afectius
on la gent només estigués de pas i no hi
fes arrels, probablement no podríem
tornar a existir cent cinc anys més.
Què feia abans de ser president?
Sempre teatre, com a actor o com a luminotècnic. Fins i tot he provat la direcció.

Marc Gimeno en el bar del Cercle.
Per què?
Com que els meus pares feien teatre,
l'he viscut des de ben petit, perquè amb
un any ja vaig començar a sortir a
l’Estel. Després, cap als cinc any vaig interpretar el meu primer paper en una
obra de teatre i als set vaig fer de “Nataniel” , el meu primer paper en l’Estel.

“Nosaltres som una
entitat que estem a Gràcia;
ara falta que siguem
una entitat de Gràcia”
El teatre és la secció més forta?
Històricament és l’activitat que va originar la fundació del Cercle i, durant
molts anys, va ser la principal font
d’ingressos. Actualment és un grup
potent, potser el més potent, format
per prop de dues-centes persones. Es
fan unes nou obres per temporada.
Però això no ens ha de fer oblidar les
corals infantil i juvenil, el cor femení,
els dos grups de dansa, la secció de
tennis de taula i l’agrupament escolta.
Què l’ha motivat a assumir la

presidència?
La motivació d’endegar el projecte d’una entitat social del segle XXI.
Què me’n pot dir, d’aquest projecte?
En aquests moments treballem en la
definició del model d’entitat que pensem que s’ha d’ajustar als nous temps i
necessitats. Cal potenciar les activitats,
però també cal definir el model d’edifici-espai. Estem en una casa que ha de
ser accessible per a tothom, amb espais polivalents i més segurs. Per això
l’altre gran repte o motiu que m’ha dut
a ser president és la realització d’un
projecte de pla director de l’edifici.
I la família?
Tot i que no vaig conèixer la meva
dona al Cercle, ràpidament es va introduir en el teatre. Ara tenim dos
vailets: a la gran, de cinc anys, que
acaba de fer un paper en l'obra Somriures i llàgrimes, li encanta el teatre,
però el petit encara n'és massa. Tot i
així, fer feina a més de la teva pròpia
és un problema, perquè aquesta dedicació et pren part del temps lliure. Per
tot això, necessites la comprensió i el
suport de la família, i jo els haig d'agrair aquesta comprensió.

