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Tot Gràcia dóna la
benvinguda al nou CAT
ESPAI
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INAUGURACIÓ

El nou auditori té
capacitat per a més
de 300 persones

La fonoteca conté
4.000 documents
dels últims 60 anys

Hi va haver
gegants, correfoc i
música en directe
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“Com es diu ara,
a la ràdio el que hi
ha és un bon rotllo”

PLE DEL DISTRICTE
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Tres eixos de govern:
educació, mobilitat i
suport a les entitats
URBANISME

Pàg. 6

Signat l’acord de
la Llei de Barris
17,7 milions d’euros per al
barri del Coll

SERVEI PÚBLIC
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Campanya per a la
retirada gratuïta de
plaques franquistes

POLIESPORTIU
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EL Districte lliura els
premis Vila de Gràcia 2007

Caminada Popular
de Gràcia
Aplega més de 1.700
persones

Els premiats amb el jurat, el president, el regidor del Districte i els portaveus dels
grups municipals.

Els Premis Vila de Gràcia 2007,
la finalitat dels quals és distingir
projectes individuals i col·lectius
que tenen repercussió en el benefici de la Vila i de la societat, es
van lliurar el 17 d’abril. Deu premis per agrair aportacions concretes o a llarg termini en l’àmbit
de la cultura, el teixit associatiu,
la sostenibilitat i el medi ambient, la rehabilitació d’edificis i
el comerç. Però també per a propostes pedagògiques, de defensa
de les llibertats catalanes i promoció de la llengua, recerca
històrica, comunicació i defensa
dels valors cívics. Els premis són
un reconeixement a la il·lusió i la
dedicació de moltes persones per
fer de Gràcia un districte millor.
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.

93 256 28 77
93 207 36 13

Dimarts 20 de maig
Divendres 23 de maig

Maig coral

93 368 45 64

Dissabte 24 de maig

93 284 77 90

Sortida al parc Fluvial del Besòs

93 217 95 27

A les 10 h. Punt de trobada: centre cívic El Coll.
Coneixerem el tram baix d’aquest riu i l’exposició
‘Imatges del Besòs’. Cal inscripció prèvia.

93 291 43 25

A les 17.30 h. Casal de barri Cardener (Cardener, 45)
A càrrec de Toni Dobarro. Organitza: Ciberdona.

93 284 27 21
93 458 99 08

Dissabte 31 de maig

Un passeig pel Casc antic de Gràcia

93 217 94 11

A les 10 h. Punt de trobada: plaça Rius i Taulet.
Preu: 5 euros. Cal inscripció prèvia a:
taller@gracianet.org o al telèfon: 93 368 45 66

FARMÀCIES
www.farmaciesdeguardia.com

A les 22 h. Centre cívic El Coll (Aldea, 15)
Jazz i música tradicional balcànica.
Dissabte 24 de maig

Xeremiers de Son Roca
A les 12 h. Mercat de l’Estrella
Cicle Folk als mercats. Temes recuperats dels antics xeremiers, com cercaviles, ball popular i balls rituals del
camp de Mallorca.
Diumenge 25 de maig
A les 12 h. Places del Diamant, la Virreina, carrer Verdi,
plaça de la Revolució i plaça d’Anna Frank
Concerts, balls, treballs realitzats amb el sac de gemecs,
trobada de sacaires i fira de constructors.

93 212 60 62
93 284 01 26
93 219 10 40

Dijous 15 de maig
93 284 75 73
93 291 65 55

Dual
A les 21 h. Centre cívic La Sedeta (Sicília, 327)
Dansa amb la companyia del ballarí Felipe Vera.

93 237 47 43

Disssbte 17 i diumenge 18 de maig

Dissabte 10 de maig

93 285 03 57

Sóc lletja

Matinal Verda a la Creueta del Coll

93 237 41 80

A les 21.30 i 18 h, resp. Orfeó Gracienc (Astúries, 83)
Autors: Belbel, J. Sánchez i O. Roig. D’Helena Teatre.

Diada del voluntari i teatre

De 10.30 a 14 h. Parc de la Creuta del Coll
Activitats per a infants i joves: Tallers divertits sobre
l’aigua, com estalviar-la i evitar-ne el malbaratament...
a càrrec de Ciència Divertida i un espectacle d’animació
infantil de la Cia. Alaigua Teatre i Carrer.

A les 18 h. Casal de barri Cardener (Cardener, 45)
A càrrec del Grup de Teatre del casal.

Dimecres 14 de maig

93 459 30 80
93 217 87 23
93 415 50 98

Dissabte 7 de juny

Lo Babo
A les 18 h. Bibl. Vila de Gràcia (Torrent de l’Olla, 104)
Els rondallaires us portaran al món de la imaginació
amb els seus contes. De 3 a 9 anys.

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.

Gipsy Wwing

Els sacs de gemecs i les xeremies

93 285 04 74

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

A les 21.30 h. Església de Sant Felip Neri
(pl. Sant Felip Neri)
Cors participants: Albada, Orfeó Gracienc, Coral Sant
Jordi i Coral Cantiga.

Festa de la lluna
93 256 28 88

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. Mercat de Lesseps
Música, teatre i molt de sentit de l’humor amb els Germans Rebaixinc.

A les 19.30 h. Centre cívic La Sedeta (Sicília, 327)
Trobada amb la literatura del Marroc.

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 13 h. Pl. Rius i Taulet
Amb els Capgrossos de Mataró i els Xiquets de Reus.

Cicle Bitllet d’anada al Marroc

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.

Folk als Mercats

93 218 44 85

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 17 de maig

Diada Castellera

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.

Diumenge 18 de maig

93 208 25 70

Del 7 al 16 de maig

Divendres 23 de maig

Canvi climàtic i sequera

24 hores en una bassa africana

Centre cívic El Coll (Aldea, 15)
Mostra de fotografies i textos sobre el canvi climàtic
dissenyada per Ecologistes en Acció-Catalunya.

A les 17 h. Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20)
Descobrireu els éssers que hi viuen (elefants, girafes,.
lleons, zebres...).

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

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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Gràcia festeja l’obertura del nou
Centre Artesà Tradicionarius
Veïnat, músics i personalitats van
voler donar la benvinguda al
remodelat Centre Artesà
Tradicionarius, el qual
guanya en prestacions, confort
i accessibilitat, en un emotiu i
multitudinari acte festiu

La renovada plaça d’Anna Frank es va omplir per donar la benvinguda al nou CAT.

David Sabaté
l nou Centre Artesà Tradicionàrius (CAT) ja és
una realitat. Una bona notícia
per als intèrprets i amants de
la música folk tradicional,
però especialment per a Gràcia, que ha vist com el CAT
tornava a casa després de dos

E

A

anys llargs de treball intens.
El resultat, però, ha valgut la
pena. El nou centre, com van
poder comprovar directament
tota la gent que van assistir a
l’acte inaugural en una plaça
d’Anna Frank plena a vessar,
disposa d’un renovat auditori
amb capacitat per a més de

300 persones, més accessible,
modern i confortable; quatre
nous bucs d’assaig; un espai
d’enregistrament; nous i millors camerinos, i noves sales
polivalents per a tallers i xerrades. Un dels tresors més
importants, però, és la fonoteca, un arxiu destinat a la

LES ARRELS

El CAT, Centre Artesà Tradicionàrius, va ser creat l’any 1993 a partir de la iniciativa de
l’Associació Cultural TRAM (formada per músics i persones interessades en la promoció de
la música i la cultura tradicional catalana) i de la proposta de l’Ajuntament de Barce-lona
per assumir la gestió d’un dels centres cívics de la xarxa pública de la ciutat (L’Artesà, al
barri de Gràcia).TRAM ja havia organitzat el Festival Tradicionàrius des del 1988.

consulta amb més de 4.000
títols de material audiovisual relacionat amb la música folk de Catalunya i Espanya, amb actuacions dels vint
anys de Festival Tradicionàrius, títols descatalogats i alguns enregistraments anteriors al 1940, entre altres
joies. D’altra banda, el bar ha
conservat el seu esperit inicial, amb l’enrajolat modernista i les columnes de ferro,
mentre que la plaça d’Anna
Frank, convertida en nou accés al CAT, ha canviat de fisonomia o dóna més relleu a
l’escultura, col·locada ara a la
cornisa de l’edifici. L’acte
inaugural, amenitzat per les
Colles de cultura popular de
Gràcia, amb gegants, correfocs i una truitada popular
inclosa, va comptar amb la
presència, entre altres persones, del regidor del Districte,
Guillem Espriu; el president
del Districte, Ricard Martí-

nez; l’alcalde de Barcelona,
Jordi Hereu, i el president
de l’A ssociació Cultural
TRAM, Jordi Fàbregas. Tots
ells van convidar els ciutadans a celebrar l’inici d’una
nova etapa d’aquest “centre
de referència de la cultura
popular d’Europa”, i no hi va

L’equipament
disposa d’un nou
auditori, bucs
d’assaig i una
fonoteca històrica
faltar un emotiu record per a
l’exconseller de Cultura del
Districte, Albert Musons. Ja
al vespre, els assistents van
poder estrenar la pista del
nou auditori al ritme de les
interpretacions musicals de
La Nova Euterpe, Lo Quartet del Bar o La Banda d’en
Vinaixa.

Q u è l i s e m b l a c o m h a q u e d a t e l n o u C AT ?

Daniel Soria
Professor

Pere Panyella
Teleoperador

Diana Amigó
Pedagoga

Enric Sardà
Informàtic

Pau Puig
Professor de dolçaina

Anaïs Falcó
Estudiant

Ha quedat bé, tot i que
havent-lo fet nou es
podria haver fet millor
la insonorització de les
sales d’assaig, que són
una mica petites. La
part externa és molt
bona.

Crec que està molt
millorat i adaptat als
nous temps, però potser la part de l’escenari
ha perdut una mica
l’encant del teatre
antic. La resta tot està
molt bé.

El que més destacaria
de la remodelació és la
possibilitat de disposar
d’espais per fer classes i
d’assajar. És un aspecte
que cal valorar molt
positivament.

Molt bé. La infraestructura i els espais
aprofitables són millors
que abans. Tot i que la
sala d’actes és un pèl
petita per segons quina
cosa, s’ha guanyat molt
amb les graderies.

Ha millorat en moltes
coses; ara fa una sensació d’amplitud que
abans no tenia. Les
sales d’assaig estan
molt ben insonoritzades, encara que falta
adequar-les acústicament per dins.

Està molt bé perquè s’ha
respectat el teatre antic,
però adequant-se a les
noves normatives.
Potser s’ha perdut una
mica l’encant que tenia
abans, però no importa
perquè s’ha millorat.

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

La font de Ceres
El 1824, el capità general de Catalunya, Francisco Bernaldo de Quirós Mariño (marquès de Campo Sagrado), va
fer construir el passeig de Gràcia, el qual fou inaugurat el
14 de maig de 1827. Paral·lelament, s’encarregà a Celdoni
Guixà i Alsina una escultura de Ceres la qual, segons la
mitologia, fou filla de Saturn i Cíbele, per bastir una nova
font monumental, que aixecaren al bell mig del passeig
de Gràcia, a l’alçada d’on avui es troba el carrer Provença i
límit dels territoris de Barcelona i Gràcia. Finalment, la
font de Ceres s’inaugurà el 28 de juny de 1830.
L’abril de 1870, la font es va convertir en convidada de
pedra en el setge a què el capità general de Catalunya, Eugenio de Gaminde, va sotmetre la vila de Gràcia amb motiu de la Revolta de les Quintes. En aquell indret, s’hi van
concentrar nombroses peces d’artilleria que bombardejaren Gràcia durant gairebé una setmana.
Arran del fet que, segons deien, la font havia obstaculitzat les maniobres de la tropa, o bé perquè per aquesta via
circulava, des del juny de 1872, el primer tramvia, la font
de Ceres va ser desmuntada i traslladada a la plaça Blasco
de Garay, al Poble Sec, l’any 1874. Aquest canvi devia impressionar força els veïns del barri, els quals començaren
a denominar popularment l’espai com la plaça del Sortidor, un nom que amb el pas dels anys va adquirir oficialment. Finalment, el 1918, amb motiu de les obres de
l’Exposició Universal, l’Ajuntament va decidir treure la
font de Ceres de la plaça i traslladar-la al seu emplaçament actual, la plaça de Sant Jordi, a Montjuïc, lloc també conegut com a mirador del Llobregat.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 368 45 66

La font de Ceres a la plaça de Sant Jordi l’any 1920.
(Foto: Arxiu JMC)

PLE DEL DISTRICTE

Tres eixos de govern: educació,
mobilitat i suport a les entitats

Imatge d’un moment del Ple de l’1 d’abril.

El Govern (PSC i ICV) porta endavant
la tasca executiva, però les votacions
evidencien que està en minoria per la
posició oscil·lant d’ERC
Redacció
les set de la tarda, amb
puntualitat britànica,
va començar el Consell Plenari del Districte. El president, Ricard Mar tínez
(ERC), i el regidor, Guillem
Espriu (PSC), van anar per
feina perquè hi havia molts
temes a tractar. En el seu
informe, Espriu va parlar
d’educació: s’estan fent visites a tots els centres i s’estan repensant els camins
escolars; i de mobilitat: comença un procés d’avaluació i reflexió sobre les illes
de vianants i les famoses
“pilones”. S’ha creat una
taula d’estudi i s’ha assignat un tècnic. El conseller
de Mobilitat, Roger Amigó
(ICV-EUiA), es va comprometre a treballar a fons d’a-

A

quí a l’estiu.També va presentar una mesura de Gobern de suport a la Federació Festa Major de Gràcia,
mitjançant la qual el Districte donarà 36.000 euros

Es poposa Albert
Musons i Isabel
Sanagustín com a
medalles d’Honor
en concepte de lloguer d’espais, que se sumen als
153.000 per a programacions. “Fa l’efecte que només es parla de la Festa
Major quan arriba l’estiu”,
va denunciar Carles Agustí
(CiU). “A ningú se li escapa
que un acord així no s’aconsegueix en quatre dies”,

va replicar Amigó (ICV) des
del Govern.
Altres temes: la nova Biblioteca de Penitents, la
nova comissaria de la
Guàrdia Urbana, la pudor
al carrer Gran i les obres als
barris del Nord. “Vallcarca
és la nostra Sagrada Família, no s’acaba mai”, va dir
Alberto Belón (PP).
El Ple va aprovar la proposta de les medalles d’Honor
de la Ciutat, que enguany
són Albert Musons, a títol
pòstum, periodista, historiador local i emblemàtic
conseller de Districte durant deu anys, i Isabel Sanagustín, comerciant i
dinamitzadora social i cultural i actual presidenta de
la Federació de Colles de
Sant Medir. El Ple també
va informar favorablement
la proposta dels Premis
Vila de Gràcia, que es van
lliurar el dia 17 d’abril a
l’auditori de la Biblioteca
Jaume Fuster.
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El Districte lliura els Premis
Vila de Gràcia 2007
Són el reconeixement del Districte a
l’aportació de
persones, entitats i
institucions a la vida
col·lectiva de Gràcia
Dolors Roset
l passat 17 d’abril es van
lliurar els Premis Vila de
Gràcia 2007. Aquets premis
són el reconeixement a projectes adreçats al benefici col·lectiu. La diversitat de premis i el
nombre de propostes presentades són un clar reflex del dinamisme de Gràcia.
En aquesta edició, els premis
d’honor han estat, a títol individual, per a mossèn Ferran
Colàs, prepòsit de l’Oratori
Sant Felip Neri, i per al Centre
Moral i Instructiu de Gràcia, el
lliurat a títol col·lectiu. Mossèn
Colàs ha estat distingit per la
seva col·laboració desinteressada amb diverses entitats i en
activitats culturals en el transcurs dels anys. Al Centre Moral
i Instructiu, se li ha reconegut
l’aportació al teixit associatiu

Ferran Colàs i el president del Centre Moral, Esteve Camps.
des de la seva creació, ara fa
139 anys.
En les intervencions, els premiats van manifestar la voluntat de servei a la comunitat i
l’al·licient que els guardons signifiquen per continuar la seva
tasca en el futur. Una tasca en
la qual té gran importància la
col·laboració desinteressada i
en equip dels graciencs. “Una
comunitat que destaca per l’agermanament”, va dir el regidor Guillem Espriu, “lluitadora
per la llibertat i compromesa
amb el dia a dia de la Vila”.

Els premis són l’acte de cloenda de la celebració de La Revolta de les Quintes de 1870. En
aquella ocasió, en paraules de
Ricard Martínez, president del
Consell del Districte, “es va demostrar la importància d’estar
units per tirar endavant el que
era just. La ciutadania va
aprendre lliçó que el treball en
comú és molt més beneficiós
que l’individualisme”. Aquell
fet històric va convertir en
símbol destacat el campanar civil de la plaça Rius i Taulet, al
centre històric del barri.

PREMIS VILA DE GRÀCIA 2007

Mn. Ferran Colàs (Oratori Sant Felip Neri)
Centre Moral i Instructiu de Gràcia
Laboris (Ass. persones disminució psíquica)
Matheu Rovira C.B.
Col·legi Sant Josep
Cotolengo del Pare Alegre
Eix Comercial Gran de Gràcia
Lluïsos de Gràcia
Taller d’Història de Gràcia
Alfons Casas (Ràdio Gràcia)

f NOTÍCIES
L’aigua protagonitza la Primavera Verda
El 3r Cicle d’activitats de sensibilització i educació
ambiental Primavera Verda se celebra al centre cívic
El Coll (Aldea, 15) fins al 24 de maig. El 22 de maig
s’hi farà la xerrada “Com podem fer front a la sequera?” (20 h). I el 24 de maig (10 h) hi haurà una sortida al parc Fluvial del Besòs per conèixer el tram baix
del riu i visitar la mostra “Imatges del Besòs”. Inscripció prèvia al tel. 93 256 28 77.

Aperitius musicals a La Sedeta

E
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Dins del V Cicle d’aperitius musicals matinals, la
plaça del centre cívic La Sedeta (Sicília, 321) acull
l’actuació dels grups Barnouche (gipsy swing), el 24
de maig; Vall 4 Jazz (jazz amb bossa, soul i funk), el
31 de maig; Tom Corbett Bluegrass Band (bluegrass,
irish, jazz, folk), el 7 de juny, i Blue Tools (bluesjazz), el 14 de juny. Tots els concerts són gratuïts i
comencen a les 12.30 h.

Festa del Comerç a Gràcia
El 17 de maig se celebra la Festa del Comerç a Gràcia.
Durant tot el dia, catorze eixos i associacions comercials del districte surten al carrer, fan promocions de
productes i organitzen activitats lúdiques. Entre les
activitats previstes, hi figuren espectacles i jocs infantils, animació al carrer, xocolatades, havaneres i
rom cremat, dansa o demostracions dels gossos dels
Mossos d’Esquadra.

Folk als mercats
Continua el cicle “Folk als mercats” del Centre Artesà
Tradicionàrius. Els concerts es fan els dissabtes als
mercats de Gràcia (12 h). El 17 de maig, actuació de
Germans Rebaixinc al mercat de Lesseps; el 24 de
maig, recital de Sac de Gemecs i Xeremies al de l’Estrella; el 31 de maig, Xò Fred No Val Rè visita el mercat de la Llibertat, i el 7 de juny, Joseret i la seva rondalla actuaran al de l’Abaceria.

Premi d’honor a títol individual
Premi d’honor a títol col·lectiu
Millor acció sostenibilitat i medi ambient
Millor acció rehabilitació privada
Millor iniciativa pedagògica
Millor tasca defensa valors cívics
Establiment o projecte comercial
Millor iniciativa per llibertats nacionals de
Catalunya o promoció llengua catalana
Millor tasca de recuperació memòria
col·lectiva del districte
Millor actuació de comunicació o difusió
de l’actualitat del districte

S’engega el Programa de Promoció d’Activitat Física i Salut
P.F.
l Programa de Promoció
d’Activitat Física i Salut,
organitzat pel Districte de
Gràcia i el Consorci de Salut
de Barcelona, ja ha començat
a funcionar amb els primers
pacients, dos grups de persones amb problemes de salut.
En realitat, Promoció d’Activitat Física i Salut consta de
quatre programes d’exercici
físic de tres mesos de durada
distribuïts en dues sessions

E

Les sessions estan dirigides per professionals especialitzats.

setmanals. N’hi ha de treball
cardiovascular, de treball de
força-resistència muscular, el
mixt que treballa les dues opcions i el de treball osteoarticular. L’objectiu és millorar la
qualitat de vida dels participants i que la població s’acostumi a l’activitat física.
De moment, hi ha un grup
que fa exercicis de reforç cardiovascular i un altre que fa
reforç muscular. Tots dos fan
les sessions al Poliesportiu

Euròpolis Sardenya. També
participen en el programa els
poliesportius Perill i Claror, a
més de l’hospital Sant Rafael,
on es fan els exercicis per a
persones amb problemes osteoarticulars. Totes aquestes
instal·lacions rebran pacients
enviats pel personal sanitari
dels centres d’atenció primària (CAP) Vallcarca, Larrard,
Pare Claret, Sanhelly i Sardenya, i dels hospitals de la
Vall d’Hebron i Sant Rafael.
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Retirada gratuïta de
plaques franquistes

Redacció
L’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de
Vida ha engegat una campanya per retirar gratuïtament les plaques amb simbologia franquista dels habitatges oficials construïts durant la dictadura.
La iniciativa forma part d’una campanya general per a
la retirada dels símbols franquistes a Barcelona,
d’acord amb la Llei de la memòria històrica aprovada el
desembre del 2007. L’Ajuntament procedirà a retirar
els símbols que hi hagi als edificis de titularitat municipal i als espais públics (carrers, places, parcs i jardins). I alhora oferirà als propietaris la retirada gratuïta d’aquests símbols dels seus immobles, sempre a
petició dels veïns.
L’inventari dels símbols franquistes de Barcelona, fet
per la historiadora de la Universitat de Barcelona Pilar
Mateo el 2005, s’ha actualitzat enguany i posa de manifest que a la ciutat queden pocs símbols franquistes.
La major part són plaques d’habitatges públics del règim, amb el jou i les fletxes o amb altres referències al
franquisme. Actualment, a la ciutat hi ha registrades
4.361 plaques d’aquest tipus.
Entre maig i juliol, l’Institut del Paisatge Urbà enviarà
una carta a les 4.361 comunitats de propietaris que tenen plaques franquistes per informar-los de la campanya. Juntament amb la carta, rebran una sol·licitud de
retirada gratuïta de les plaques que la comunitat haurà
de retornar signada i per correu a l’Institut del Paisatge
Urbà. Podran fer-ho fins al 31 de desembre del 2008.
La retirada de les plaques s’iniciarà el gener del 2009.
Més informació:
T. 93 256 25 25
www.bcn.cat/paisatgeurba
paisatgeurba@bcn.cat
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Signat l’acord per invertir 17,7
milions d’euros al barri del Coll

L’estiu passat ja es va fer una exposició amb els projectes que es proposen.

Ajuntament i Generalitat van signar
el passat mes d’abril l’acord de la Llei de
Barris que suposa una dotació de 17,7
milions d’euros per al barri del Coll
Redacció
a inversió que es durà a
terme al barri del Coll es
finança per les dues administracions al 50% i es realitzarà
durant el període 2007-2011
amb l’aplicació del Pla d’Intervenció Integral del barri
del Coll. La proposta per al
Projecte d’Intervenció Integral
del barri del Coll va ser elaborada pel Districte de Gràcia durant el 2007 amb la participació dels veïns i les entitats
aplegats en una comissió de
treball. El conjunt d’aportacions és, doncs, fruit de la
col·laboració i la participació
ciutadana. A més, s’ha estipulat un procés de seguiment
amb sessions informatives que

L

es realitzaran mitjançant convocatòries obertes. Una comissió de seguiment, formada per
representants de l’Ajuntament,
la Generalitat i per veïns i veïnes avaluarà anualment el
compliment de la subvenció.
El resultat és un conjunt de 19

La proposta per al
projecte d’intervenció
va ser elaborada
amb la participació
de veïns i entitats
actuacions concretes, centrades en la rehabilitació d’edificis
(960.000 euros), l’accessibilitat
(3.900.000 euros), la millora

de l’espai urbà (1.112.500 euros) i l’obtenció de sòl
(5.535.000 euros). Destaquen
la creació de noves zones verdes a la zona del Portell, la
construcció d’escales mecàniques als carrers Móra la Nova i
Jaume Cabrera, la rehabilitació
d’edificis, la creació d’un eix cívic al carrer Portell, la urbanització de carrers del sector del
Coll, del Portell, millores dels
accessos al parc de la Creueta i
l’obtenció de sòl per a la creació
d’un nou equipament.
Aquesta és la quarta convocatòria de la Llei de Barris, en
la qual també ha resultat beneficiat el barri de La Bordeta.
En anys anteriors altres projectes d’intervenció integral
que es van aprovar a Barcelona van ser Santa Caterina, a
Ciutat Vella; Poble Sec, a
Sants-Montjuïc; les Roquetes,
a Nou Barris; i Trinitat Vella, a
Sant Andreu.
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Joan Anton Font

La floristeria dels que saben valorar els detalls
es flors, a més d’omplir-nos de vida, poden
ser un element decoratiu que faci més
agradable el nostre entorn, ja sigui a casa, a l’oficina, o qualsevol altre escenari. A la floristeria
Verd i... són especialistes en decoració i art floral i ens ajudaran a fer que les flors convisquin
amb nosaltres en harmonia. Treballen per a
particulars, però sobretot per al món de l’hostaleria. Fan decoració floral en casaments, comunions i altres esdeveniments. És una floristeria ideal per als que saben valorar els detalls.

L

Són especialistes en decoració i art floral.

La Gisela Cabús és qui porta l’establiment i
destaca la importància de la personalització. Es
pot quedar la mar de bé regalant una flor decorada. És un detall que es diferencia del típic
ram de flors. A Verd i... també tenen una àmplia gamma de complements de la flor, com ara
testos i altres elements decoratius que fan que
les flors llueixin encara amb més esplendor.
Verd i...
C. Verdi, 81 / Tel. 93 237 87 80
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La Caminada Popular de Gràcia
aplega més de 1.700 persones

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

Les caminades populars
que transcorren per
la ciutat de Barcelona
combinen l’activitat
física i la visita dels indrets
urbans més emblemàtics
Pere S. Paredes
l temps va respectar els més de
1.700 senderistes que, el passat mes d’abril, varen recórrer els
onze quilòmetres de la Caminada
Popular per Gràcia, inclosa dins el
cicle Barnatresc.
Per a Miquel Fernández, de l’organització, en aquesta edició s’han vist
“unes postals meravelloses de Barcelona, ja que el temps ha acompanyat,
i s’han viscut moments idonis per fer
fotografies magnífiques”.
Aquests senderistes tenen una màxima que volen posar en pràctica
cada vegada que participen en una
caminada popular: “un dia de cami-

7

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
La Tortuga
www.latortuga.cat

Alguns dels participants a la caminada.
nada és una setmana de salut”, afirma Fernández.
Pel que fa a les edats dels participants, en aquesta edició en concret,
l’organització creu que els més joves
aprofiten la seva força per anar a les
grans muntanyes. Els que hi han
pres part són, la majoria, persones
d’una edat mitjana de 40 i 50 anys,
encara que hi han participat senyors
de més de 70 anys i famílies amb els
seus fills amb cotxet.

Hi van participar
persones d’entre 40 i
70 anys i famílies amb
infants amb cotxet
L’organització tenia previst que la
cursa durés una mica més de dues
hores, però “hi ha algun atleta que
pren part en les caminades per preparar-se per a altres curses. Aquests
surten des de la meta corrent”.

Com a totes les proves del Barnatresc, la idea de la caminada està
presidida per la salut, el civisme i la
cultura, perquè són trajectes urbans que donen l’oportunitat als
participants de recórrer indrets de
Barcelona que possiblement mai no
havien vist.
Un tret diferenciador de la Caminada
Popular de Gràcia és, per als organitzadors, que “el nostre pas per la carretera de les Aigües dóna l’oportunitat a tothom d’adonar-se que no és
un lloc únic per als ciclistes”.
Aquesta edició de la Caminada Popular de Gràcia va ser organitzada pel
Club Excursionista de Gràcia i l’Associació d’Entitats Excursionistes del
Barcelonès, amb el suport del Districte de Gràcia.
Més informació:
Club Excursionista de Gràcia
Passatge Mulet , 4
Telèfon: 93 237 86 59

Transversal
www.transversalweb.com
info@transversalweb.com

INTERNET
Barcelona Visió

Barcelona Visió és una aposta pel vídeo a
Internet de l'Ajuntament de Barcelona.
El portal inclou vídeos que permeten
conèixer una mica més aspectes desconeguts de Barcelona. A més, ofereix una
base de dades de recursos audiovisuals
que es poden baixar de manera gratuïta i
permet enviar els vídeos sobre la ciutat
www.bvisio.com
Web d'Educació

per MANEL

En aquest web, s’hi pot trobar tota la
informació sobre el procés de matriculació per al curs 2008-2009, com també
tota l'acció educativa municipal. El web
inclou un apartat de notícies d'actualitat
i una agenda d'actes, així com informació sobre els centres educatius, beques i
ajuts, recursos pedagògics i subvencions,
entre d’altres.
www.bcn.cat/educacio
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A l f o n s C a s a s , te r t u l i à vo l u n t a r i d e r à d i o Gr à c i a

“Com es diu ara,
a la ràdio el que hi
ha és un bon rotllo”
El passat 17 d’abril, dins de la cerimònia dels
Premis Vila de Gràcia 2007, s’entregà a Alfons
Casas el premi en l’apartat a la millor actuació
comunicativa, per la seva col·laboració desinteressada i continuada a ràdio Gràcia

Josep Maria
Contel

Què li ha semblat guanyar
aquest premi?
Un honor immens i immerescut.
Sí...?
Aquest premi se m’ha donat per una
activitat en la qual m’ho passo molt
bé i per la qual hauria de ser jo qui
donés el premi a la ràdio, perquè a
banda de les bones estones passades,
he tingut ocasió de fer molts bons
amics i amigues.
Quan va arribar a la ràdio?
Ara farà uns cinc anys, en resposta a
una crida del seu director, Carles Salt,
en què demanava voluntaris per
col·laborar en els programes de la ràdio.
Com ha estat aquesta experiència?
Molt i molt positiva, en un moment
en què deixes de treballar o bé que et
jubiles, agafar un compromís que demani una certa dedicació i que a més
t’agradi, és molt important.

És dur el pas de la jubilació?
Per a mi no va ser cap cosa greu. Va
ser tancar una etapa de la vida i obrirne una altra d’encoratjadora.
Aquesta etapa està resolta?
Ha de ser una actitud molt personal.
Evidentment, t’has d’anar preparant,
perquè representa un canvi radical de
la manera de viure.
Però és un canvi molt gran, oi?
Sí, és molt gran, però això no vol dir
negatiu. És contemplar la vida i la societat des d’una altra òptica.
La societat està preparada per
acollir jubilats amb iniciativa?
Penso que han de ser els jubilats, i no
com a col·lectiu, els que han de saber
oferir-se al seu entorn, perquè ser jubilat va molt més enllà de simple avi
mainader, ja que podem oferir a la societat si més no una gran experiència
de feina i de vida.
Quina ha estat la seva experiència?
Bàsicament les feines que he fet i la
comunicació amb la societat en temes
socioculturals i de política.
Em pot parlar de la seva feina?
He fet d’advocat, llevat d’un període

Alfons Casas, als estudis de ràdio Gràcia.

que em vaig dedicar al món editorial.
Parli’m de l’aspecte cultural?
Com que m’agrada llegir, escriure i comunicar-me, he estat sempre una persona molt inquieta en aquest sentit.

“Aquest premi se
m’ha donat per una
activitat en la qual
m’ho passo molt bé”
I la política?
Políticament em vaig afiliar l’any
1977 a CDC, on he ocupat, en diverses ocasions, càrrecs de responsabilitat nacionals i sobretot a Gràcia.
Gràcia?
He estat president en diferents ocasions de l’agrupació i un període curtet de portaveu del grup municipal.
Va ser conseller de Districte?
Sí, encara que poc temps, en el mandat
de Xavier Valls, i això em va permetre,
tot i les diferències polítiques, sortir a
prendre cafè amb els meus oponents.

També fa cafès amb els tertulians?
Com es diu ara, a la ràdio el que hi ha
és un bon rotllo, tot i les diferents
sensibilitats polítiques, i es pot prendre un cafè en qualsevol moment.
La ràdio li ha fet conèixer millor
Gràcia?
Sense cap mena de dubtes incloent-hi
facetes que desconeixia en absolut.
Com és la seva participació?
En l’actualitat, de quatre a cinc de la
tarda prenc part en una tertúlia en la
qual cada dia varien els tertulians.
Quin és el moment que recorda
més?
El meu primer dia de ràdio. Després
hi ha hagut moments francament bonics o entranyables, com l’evocació
que es va fer de l’Albert Musons després de la mort.
Quins són els seus projectes de
futur?
Continuar sent com sóc, suportant de
la millor manera que pugui les mancances físiques que em poden anar
venint, continuar veient créixer la
meva família i sent cada vegada més
amic dels meus amics.

