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El 27 de maig es va celebrar la fes-
ta de cloenda d’educació viària,
dins del programa “La Guàrdia Ur-
bana a les escoles”. Aquest progra-
ma s’imparteix durant les diferents
etapes formatives, des dels 3 fins
als 18 anys, i pretén que els esco-
lars aprenguin a comportar-se als
espais públics amb civisme, res-
ponsabilitat i autonomia, a la vega-
da que els vol transmetre les bases
del que significa una mobilitat sos-
tenible i segura.
La Guàrdia Urbana treballa a les es-
coles en col·laboració amb els mes-
tres, utilitza materials didàctics i du a

terme diferents intervencions pe-
dagògiques i activitats com ara ses-
sions a l’aula, circuits al pati, itinera-
ris pel barri, gimcanes, jocs o visites
al Centre de Control o al Parc Infantil
del Trànsit.
La festa es va fer a la plaça Rius i
Taulet: va haver-hi activitats de ta-
llers d’educació viària, hi va actuar
un grup d’animació i s’hi va mos-
trar una exhibició de la secció cani-
na de la Guàrdia Urbana. Hi van
participar escolars i estudiants de
29 centres educatius del districte.
Tots els assistents van rebre uns
obsequis.

El mateix dia es va inaugurar la “XV
mostra infantil de dibuix i treballs
d’educació viària”, la qual romandrà
exposada fins al 4 de juny a la sala
d’exposicions de la seu del Districte,
a la plaça Rius i Taulet.
Aquest any 2004, la ciutat fa una
aposta per promoure el civisme amb
la participació de tothom. En aquest
context, a la festa també es va pro-
moure una acció cívica duta a terme
pels assistents: la recollida de resi-
dus de terra per posar-los al lloc cor-
responent, de manera que l’espai
utilitzat quedés tan net com l’havien
trobat.

El Districte de Gràcia compta amb dos
centres de serveis socials, l’un a la vila i
l’altre al barri del Coll. Aquests centres for-
men part de la xarxa de centres d’atenció
social primària de l’Ajuntament de Barce-
lona. Ofereixen informació i assessorament
sobre necessitats i qüestions socials que
afecten les persones, i en aquest àmbit
són el primer nivell d’atenció, és a dir, el
primer lloc on s’ha d’adreçar qualsevol
ciutadà en relació a aquests temes. A més
de les demandes formulades pels ciuta-
dans en nom propi, també s’atenen aque-
lles que ens adrecen familiars o veïns.
Els serveis que presten s’adrecen a tota la
població del districte. Hi treballen diferents
professionals de diferents disciplines, com
el treball social, l’educació social, la psico-
logia i l’advocacia, els quals informen,
orienten i ajuden les persones i famílies
implicades perquè puguin trobar les mi-
llors solucions a les situacions plantejades,
amb la finalitat de millorar la qualitat de
vida dels ciutadans i ciutadanes.
El Centre de Serveis Socials Gràcia, situat
a la plaça Rius i Taulet, 6, atén la població
que es troba en el territori situat per sota
de la travessera de Dalt, que correspon
majoritàriament a l’antiga Vila i Camp d’en
Grassot.
El Centre de Serveis Socials del Coll, ubicat
al carrer Aldea, 15 (dins de l’edifici del
Centre Cívic del Coll) atén la població resi-
dent als barris de la Salut, Vallcarca, el Coll
i Penitents. És a dir, la porció del districte
situada per sobre de la travessera de Dalt i
els números senars d’aquesta via.
L’atenció al públic té lloc cada dia no festiu
de la setmana, en diferents franges de
matí i tarda. Per a això, cal trucar o consul-
tar prèviament per tal de concertar cita. En
aquells horaris i els dies festius que els
centres estan tancats, en cas d’urgència
cal adreçar-se al Servei Permanent d’Aten-
ció Social.

Els serveis socials,
una eina al servei de tothom

Festa de cloenda
de “La Guàrdia Urbana a les escoles”

SERVEIS QUE OFEREIXEN
• Informació, orientació i assessorament per adequar solucions a pro-

blemes personals i familiars.
• Suport a persones, famílies i grups.
• Atenció domiciliària, com ara treballadors/es familiars, teleassistèn-

cia a domicili, etc.
• Orientació i tramitació de diferents ajuts socials.
• Accés a recursos i serveis especialitzats: residències, centres de

tractament, etc.
• Assessorament jurídic en matèria de serveis socials.
• Informació sobre els recursos socials per als infants, els joves, la

gent gran, les dones i les persones amb disminució.
• Col·laboració amb entitats i grups dels barris per buscar conjunta-

ment solucions als problemes socials de la població. 
• Projectes d’intervenció comunitària amb educadors de carrer.

CSS GRÀCIA
Plaça Rius i Taulet, 6, baixos • Telèfon: 93 291 43 25
CSS EL COLL
Aldea, 15 • Telèfon: 93 285 72 67
SERVEI PERMANENT D’ATENCIÓ SOCIAL.
Comerç, 44 • Telèfon: 900 70 30 30
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La creixent globalització informativa internacional que
apropa amb extraordinària rapidesa i eficàcia a qualsevol
esdeveniment que succeeix a l’altra punta del món, porta
sovint associada una despersonalització de moltes infor-
macions i un oblit de les identitats locals a l’hora de tra-
metre a la ciutadania allò que tenen més a prop en els
interessos informatius. En aquest sentit, el paper dels
mitjans de comunicació local, barri o districte adquireix
com més va més importància a l’hora de conservar les
identitats i referents més pròxims.
La trajectòria històrica dels mitjans de comunicació local
graciencs, que es remunta a mitjan del segle XIX amb
capçaleres, entre d’altres, com La Legalidad o El Eco de
Gracia, és llarguíssima i, d’altra banda, ha continuat al
llarg dels anys amb desenes i desenes d’iniciatives de co-
municació local que configuren avui un dels patrimonis
històrics més rics. A més a més, enguany es commemora

el vint-i-cinquè aniversari de la creació de tres projectes
emblemàtics: Carrer Gran, El Badall de Gràcia i La Cam-
pana, als quals cal afegir que en l’actualitat, la vila i el dis-
tricte de Gràcia disposen de diversos mitjans de comuni-
cació local de notable importància en els diversos formats
de ràdio, televisió, premsa escrita i mitjans digitals, i que
tots duen a terme un important servei al conjunt de la ciu-
tadania del districte. Tota aquesta història i aquest present
fan que es pugui considerar d’alt interès social la per-
manència i consolidació de les actuals iniciatives i d’altres
que en puguin sortir. Per tot això, el passat 4 de maig el
Consell Plenari del Districte acordà declarar d’interès pú-
blic local els mitjans de comunicació propis del districte i
es va comprometre a respectar i promoure la seva inde-
pendència informativa, com també a dotar-los amb aju-
des per a la seva consolidació i a redactar els criteris tèc-
nics per esdevenir mitjà de comunicació local.

L’any 2004, l’Orfeó Gracienc arriba al
seu centenari. Ja fa cent anys que el
mestre Joan Balcells fundà l’Orfeó Gra-
cienc al cor de la vila, a Barcelona, el
maig de 1904.
Des de la seva fundació, l’activitat d’a-
questa entitat ha est molt intensa,
perquè ha prodigat els concerts i es-
trenat gran nombre d’obres, principal-
ment del mestre Enric Morera, obres
que han passat a formar part del re-
pertori habitual dels orfeons i corals
de Catalunya. Entre d’altres, els mes-
tres Pau Casals i Joan Ricard Lamote
de Grignon estrenaren les seves obres
amb la col·laboració de l’Orfeó Gra-
cienc. En el repertori de l’Orfeó figu-
ren obres de polifonia clàssica, religio-
sa i profana, cançons populars, obres
originals d’autors contemporanis i
nombroses audicions d’obres simfoni-
cocorals dels grans mestres univer-
sals.
L’any 1945 es va fer càrrec de la direc-
ció de l’Orfeó el mestre Antoni Pérez i
Simó, el qual va continuar la trajectòria
del seu fundador després de l’aturada
forçosa causada per la Guerra Civil. El
1996, el mestre cedí la batuta a l’ac-
tual director, el mestre Poire Vallvé i
Cordomí.
Al llarg d’aquests cent anys, l’Orfeó ha
esdevingut un referent en el món cul-
tural de Gràcia, de la ciutat i de Cata-
lunya. Al temps que l’Orfeó desenvolu-
pava la seva activitat coral arreu de
Catalunya i Europa, l’entitat anava crei-
xent i s’hi incorporaven noves activi-
tats. D’una banda, la necessitat d’una
pedrera de cantaires per a l’Orfeó Gra-
cienc. De l’altra, més recentment, es
va crear el cor d’Antics Cantaires,
agrupació que representa una oportu-

nitat per a les persones grans que vo-
len continuar cantant.
L’entitat va créixer també amb la incor-
poració d’altres activitats de caire lúdic
i cultural que han esdevingut puntals
de l’entitat juntament amb l’Orfeó: l’es-
bart dansaire, el grup excursionista i el
grup de teatre. Igualment, fa vint-i-cinc
anys l’Orfeó s’endinsà en el món de
l’ensenyament de la música amb la
creació de l’Escola de Música de l’Or-
feó Gracienc.
Amb aquesta creixent activitat, l’entitat
esdevingué l’any 1992 la Fundació Or-
feó Gracienc que ara és, amb seu al
carrer Astúries, 83.
Actualment, la Fundació dóna cabu-
da també a una sèrie d’entitats adhe-
rides que contribueixen a enriquir i
ampliar el ventall de possibilitats que
s’ofereixen als ciutadans: l’Anella
(Associació promotora de la sarda-
na), Club d’Arquers de Catalunya,
ACRISDI, Esplai Matinada, Espeleo-

Club de Gràcia, Taller de cultura i art
Takillaqta, etc. 
L’Orfeó a més dóna cabuda al Banc del
Temps de Gràcia, una iniciativa que vol
promoure l’intercanvi gratuït de serveis
entre persones de totes les edats, obert
a homes i dones i que pretén millorar
la seva qualitat de vida.
Des de final de març, l’Orfeó és també
l’entitat que gestiona la coordinació del
projecte del voluntariat cívic endegat
pel Districte de Gràcia dins de la Cam-
panya per a la Promoció del Civisme.
És aquesta trajectòria centenària el
que ara se celebra, però sobretot, es
vol projectar l’Orfeó i l’entitat cara al fu-
tur amb les portes obertes als ciuta-
dans i ciutadanes de totes les cultures i
condicions. És per això, que un any
tan especial com aquest, l’Orfeó s’ha
associat al Fòrum Universal Barcelona
2004 i ha incorporat en els objectius
l’Agenda de principis i valors del
Fòrum.

Ràdio Gràcia és l’emissora local
del Districte de Gràcia, amb una
trajectòria de tretze anys. La seva
seu és a l’edifici del Centre Cívic El
Coll, situat en el barri del mateix
nom, al carrer Aldea, 15. Les ins-
tal·lacions d’aquest equipament
municipal confereixen a l’emissora
un valor afegit de comoditat, ampli-
tud del local i bones instal·lacions.
L’objectiu de Ràdio Gràcia és el

districte de Gràcia, amb els seus sis
barris, la Vila de Gràcia, Vallcarca, Pe-
nitents, Salut, Camp d’En Grassot i el
Coll. La seva programació, ara de 24
hores ininterrompudes, gira a l’entorn
de les activitats d’un teixit social, cívic,
cultural, polític i geogràfic excepcional
en el conjunt de Barcelona. Gràcia,
plenament inserida en la ciutat, manté,
però, una forta personalitat pròpia, a la
qual l’emissora és totalment sensible.
La Ràdio, a banda de ser un mitjà de
comunicació, és una entitat més entre
les moltes que fan tasca al Districte. 
Ràdio Gràcia, com moltes altres emis-
sores locals, s’organitza a l’entorn d’un
petit nucli de periodistes professionals
que n’asseguren la continuïtat i el dia a
dia. Però la força que realment nodreix
la programació és l’activitat dels volun-
taris i de les entitats mateixes del dis-
tricte. Actualment fan programes o
col·laboren amb Ràdio Gràcia una cin-

quantena llarga de persones i una
vintena d’entitats, entre les quals,
les històriques i les més represen-
tatives. La ràdio ha obert les seves
portes a la gent i a les entitats i ins-
titucions del Districte, i la gent, les
entitats i les institucions hi han res-
post. Des de la ràdio es fa una cri-
da constant a les entitats i associa-
cions del Districte perquè s’hi
acostin a dir-hi la seva, a fer pro-
grames, a col·laborar... perquè en
definitiva es tracta de la seva emis-
sora. Ràdio Gràcia és per a Gràcia.
Però la emissora no vol perdre de
vista la seva perspectiva barceloni-
na. De fet, l’abast de les seves
emissions s’estenen per tota l’àrea
de la ciutat.

Ràdio Gràcia 
107.7 de la FM. 

L’Orfeó Gracienc
celebra el centenari

Els mitjans de comunicació del districte, 
declarats d’interès públic local

Ràdio Gràcia, per a Gràcia


