
Jaume Fuster, la biblioteca
pública més gran de la ciutat

EDIFICI

Té quatre plantes i
més de cinc mil metres
quadrats de superfície

FONS

Està especialitzat en
cultura juvenil i
llibres de viatges

INAUGURACIÓ

Diumenge 13 de
novembre, amb una
gran festa popular

G R À C I A
B A R C E L O N A
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E N T R E V I S TA Pàg. 8

Juanjo Isern
President del Club 
Esportiu Europa

“L’Europa és el símbol
esportiu de Gràcia”

M O B I L I TAT Pàg. 6

Els entorns de Rius 
i Taulet ja són per 
als vianants

E Q U I PA M E N T S Pàg. 4

Mercat de 
la Llibertat
Serà totalment remodelat

El Ple del Districte de Gràcia
del passat dia 4 d’octubre va
proposar la declaració de Sant
Medir com a Festa tradicional
d’interès nacional i la concessió
de la Medalla d’Honor de Bar-
celona a Manel Giménez Valen-
tí (l’oncle Manel) i a la Funda-
ció Nexe, amb el vot unànime
de tots els grups municipals. 
El Ple va donar la benvinguda,
també de manera unànime, als
Mossos d’Esquadra, que es fan
càrrec de la seguretat ciutadana
a Barcelona a partir d’aquest
mes de novembre. El Ple també
va fer una extensa valoració de
les festes majors d’enguany, es-
pecialment de la de la Vila de
Gràcia.

Sant Medir i les Medalles
d’Honor protagonitzen el Ple

El Ple proposa que Sant Medir sigui Festa d’interès nacional. Pàg. 5

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

La Nit de l’esport
Homenatge als esportistes
més destacats de l’any

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Síndica de Greuges
La defensora dels drets dels
ciutadans de Barcelona
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P O L I E S P O R T I U

Pere S. Paredes

C om és ja un costum o una tra-
dició, al Parc de la Creueta del

Coll s’ha realitzat la tradicional Nit
de l’Esport de Gràcia, on s’han reu-
nit el millor del millor: són els es-
portistes d’aquest districte que han
destacat més durant la temporada
passada en les seves especialitats
respectives.
Aquest any, com a novetat, els pre-
mis van ser presentats i lliurats en
dues sessions, una de tarda i una
altra de nit. A la nit, va ser el torn
per als esportistes adults i aquest
any han estat premiades les enti-
tats següents: Club Ariel, Club d’Es-

cacs Tres Peons, UE Claret, Lluïsos
de Gràcia, el Centre Moral, Associa-
ció Esportiva de Gràcia, SAFA Cla-
ror, Club Natació Catalunya, Club
Esportiu Europa, Club Excursionis-
ta de Gràcia, Club d’Esports i Salut,
Espeleo Club de Gràcia i CE La Salle
de Gràcia.
La Nit de l’Esport de Gràcia, que
enguany ha arribat a la seva VIII
edició, ha ampliat la franja horària

per facilitar l'assistència a les perso-
nes més joves i així ha pogut lliurar
a la tarda els seus guardons a
aquests esportistes més petits de
12 anys. D’aquesta manera, doncs,
es fa participar més tots aquests es-
portistes, els quals en les edicions
passades veien com a causa de l’ho-
rari no podien anar a recollir els seu
premis personalment.
El guardonats més petits i més jo-
ves d’aquesta VIII edició de la Nit
de l’Esport de Gràcia han estat la
UE Claret, l'Associació Esportiva
de Gràcia, el CN Catalunya, el Club
Esportiu Europa i el CE La Salle
Gràcia.
Complementant la Nit de l’Esport
de Gràcia, s’han jugat paral·lela-
ment dues competicions. La secció
de tennis taula del Cercle Catòlic de
Gràcia va organitzar la setena edi-
ció del torneig Vila de Gràcia, i els
Lluïsos van organitzar, per la seva
part, el VI Torneig Vila de Gràcia de
Bàsquet. Això demostra el poten-
cial esportiu d’aquest districte.

La Nit de l’Esport 
torna a reconèixer els 
esportistes, clubs o 
entitats dels diferents
barris de Gràcia que 
han estat rellevants
durant l’any

Els més joves van rebre els premis a la tarda.

La Nit de l’Esport reuneix les
estrelles esportives de Gràcia

per MANEL

M U LT I M È D I A

TELEVISIÓ

Barcelona Televisió
“Viu el barri”
De dilluns a divendres, d’11,30 a 13,30
Canal 39 UHF

RÀDIO

Ràdio Gràcia - 107.7 FM
Aldea, 15.  Tel. 93 284 82 88

COM Ràdio – 91.0 FM
Travessera de les Corts, 139.
Tel. 93 508 06 00

PUBLICACIONS

L’Independent de Gràcia
La Perla, 31. Tel. 93 217 44 10

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

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

Coneixes Barcelona?

Coincidint amb la celebració del Dia
d'Internet, el web bcn.es ha posat en
marxa un joc de preguntes que té com a
temàtica principal la ciutat de Barcelona.
L'objectiu de "Coneixes Barcelona?" és
ajudar a descobrir aspectes de la ciutat
d’una manera divertida a partir de les
possibilitats que ofereix Internet.  
www.bcn.es/coneixesbarcelona/

El web dels joves de la ciutat

Els joves poden expressar-se i fer propos-
tes sobre el model de ciutat que volen. 
El web inclou el qüestionari "Tu què 
n’opines?", que serveix per copsar l'opinió
i les preocupacions dels joves de la ciutat.
També s’hi pot trobar informació estadís-
tica sobre els hàbits i valors de la pobla-
ció jove; sobre la política de joventut 
de l’Ajuntament; un fòrum obert que 
permet plantejar temes i donar opinions.
També hi ha una agenda d’activitats.
www.jovebcn.net
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