© El Periódico de Catalunya. Tots els drets reservats.
Aquesta publicació és per a ús exclusivament privat i es prohibeix la seva reproducció, distribució, transformació i ús per a press-clipping.

Districtes
CIUTAT VELLA 3 El Circo de los Horrores

EIXAMPLE 3 Les rajoles de la plaça de

esgota l’última setmana a BCN r P. 49

personatges

Catalunya estan en mal estat r P. 50

EQUIPAMENT PIONER
JOSEP GARCIA

ENTRE REALITAT
I FICCIÓ
principals d’El rellotger de
Gràcia, de Joan Lafarga, és
l’exconseller del Districte de
Gràcia Albert Musons (19532007). Des del 1997 va ser un
dels polítics més emblemàtics
i estimats pels veïns de la Vila
de Gràcia. Periodista de
professió i historiador local,
Musons va estar molt implicat en
el teixit associatiu gracienc i va
formar part de diferents entitats
socials del barri, com els
Castellers de la Vila de Gràcia i
la Fundació Orfeó Gracienc,
entre d’altres. Musons també
va escriure i va participar en
nombrosos llibres sobre història
local per al Taller d’Història de
Gràcia.

El Vaixell de la
Sedeta entra en
funcionament

J A El rellotger de Gràcia s’hi

te col·laboratiu així val la pena».
Ningú s’ha volgut perdre
aquest esdeveniment històric per
a la vida social i cultural de Gràcia. Començant pel mateix Lafarga, que fa de si mateix, i acabant
amb la regidora del Districte, Maite Fandos, que a l’obra interpreta una espiritista. «Des del primer
moment vaig recolzar aquesta iniciativa, i em venia de gust participar-hi amb un paper petitó», explica Eugeni Rodoreda, actual conseller de Cultura de Gràcia, amb
alguna experiència prèvia sobre
un escenari.
ENTRE BASTIDORS / Nombroses enti-

tats culturals de la Vila de Gràcia,
des de corals a associacions de veïns fins a grups gastronòmics,
també treballen aquests dies a
preu fet entre bastidors per tenir
enllestides les parts musicals, l’attrezzo i altres detalls.
Les entrades anticipades es posaran a la venda a nous euros a partir del 23 de març al Centre Artesà Tradicionàrius (plaça d’Anna
Frank) i el Centre Cultural La Violeta (Maspons, 6). H

Convocatòria oberta
per als Premis
Vila de Gràcia 2014
CANDIDATS 3 Els veïns de la Vila de Gràcia tenen fins al pròxim
dilluns 9 de març per fer arribar
les seves candidatures als Premis Vila de Gràcia 2014, una distinció que reconeix l’esforç de
persones i entitats gracienques.
Les propostes han de ser entregades a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) que està situada
a la plaça de la Vila de Gràcia o
bé a través del correu electrònic
participagracia@bcn.cat

J Un dels protagonistes

barreja realitat i ficció. En el
primer grup destaquen
personatges com l’exconseller
Musons, interpretat per l’actor
Inyaki Galve; l’arquitecte Rovira i
Trias; el rellotger d’origen suís
Albert Billeter i alcaldes històrics
com Balasch, Raspall, Fabra i
altres de més recents, com
Hereu i Trias. Però l’obra també
s’ha pres certes llicències i
afegeix a la trama personatges
inventats però totalment
plausibles com l’aprenent de
rellotger Oriol Farguell,
interpretat per quatre actors per
cobrir diferents etapes vitals:
infantesa, adolescència,
joventut i maduresa.
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33 Façana de la futura guarderia municipal a la travessera de Dalt amb Escorial.

Guarderia inclusiva
La Salut tindrà la primera escola bressol pensada per a nens amb i
sense discapacitat H L’Institut Guttmann i la UPF hi col·laboraran
L. B.
BARCELONA

Al setembre obrirà
al barri de la Salut
l’escola bressol muTRAVESSE
nicipal (EBM) númeRA
DE GRÀC
IA
ro 96 de la ciutat de
Barcelona i la primera en inclusivitat. I és que la nova guarderia municipal, ubicada a
la planta baixa d’un edifici de la travessera de Dalt amb el carrer d’Escorial, és pionera perquè està concebuda especialment per a la convivència
de nens amb i sense pluridiscapacitat, tant pel seu disseny com pel seu
projecte educatiu i els seus serveis
als alumnes i a les famílies.
El nou centre educatiu, amb el
nom provisional d’EBM Escorial (travessera de Dalt, 92-98), oferirà 63 places ordinàries i 9 més per a nens amb
«grans discapacitats», subratllen
fonts de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB).
Actualment, aclareixen les mateixes fonts, algunes escoles bressol
tenen un reduït nombre d’alumnes
amb discapacitat que «reben atenció singularitzada». Amb el nou equipament, l’objectiu és fer «un pas endavant». Uns i altres compartiran alguns espais i realitzaran activitats
conjuntes.
Per al disseny d’aquesta escola
bressol pionera, els responsables
municipals del projecte han iniciTRAVESSERA
DE DALT

at converses amb investigadors de
la Universitat Pompeu Fabra i l’Institut Guttmann. «Hem mostrat la
nostra total disposició a col·laborar
amb el projecte, intercanviar coneixements i experiències amb els tècnics de l’IMEB», explica Josep Maria
Tormos, cap d’Investigació de l’Institut Guttmann. «L’obertura d’una
guarderia inclusiva ens sembla una
molt bona notícia i compten amb tot
el nostre suport. Fa uns 50 anys que

L’EBM Escorial
incorporarà un
equip format per
professionals
de diferents camps
de la salut i la
pedagogia
especialitzada
estem sensibilitzant, promovent i
defensant els drets de les persones
amb discapacitat», afegeix Tormos.
L’EBM Escorial incorporarà un
equip format per professionals de
diferents camps de la salut i la pedagogia especialitzada, i també espais
fins al moment inèdits a les guarderies públiques de la ciutat. Les entitats que treballen per a la inclusió

de les persones amb algun tipus de
discapacitat beneeixen aquest desplegament de recursos.

«Projecte ambiciós»
«Em sembla un projecte molt ambiciós, del qual pot sortir beneficiat
tothom. Perquè un fisioterapeuta
o un logopeda poden tractar nens
amb discapacitats, i altres que no
en tinguin», explica Ferran Felius,
president d’Encert, una entitat
amb seu a Gràcia dirigida a millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual
a través de la formació, l’oci i l’esport. «Només demanem a l’ajuntament que continuïn en aquesta mateixa direcció quan surtin de
l’escola bressol, a P3 i P4. Només
aconseguirem alguna cosa si donem continuïtat al projecte», afegeix Felius.
L’EBM Escorial és la tercera guarderia pública que obre a Gràcia en
els últims quatre anys. «En aquest
districte feia molta falta perquè hi
havia queixes per la falta de places», subratlla la regidora de Gràcia, Maite Fandos.
Les 95 EBM actuals, amb capacitat per a 7.940 infants, cobreixen
més del 60% de la demanda. Està
previst que en els pròxims anys
s’obrin set guarderies públiques
més. H

SERVEI 3 El Vaixell de la Sedeta,
un punt de trobada per a la petita infància situat al Casal Infantil La Sedeta (Sicília, 321), acull
xerrades, debats i tot tipus de tallers per a nens d’entre 8 mesos i
3 anys, que hauran d’anar acompanyats del seu pare o mare. Les
places són limitades i els interessats s’han d’inscriure al mateix
centre entre les 17.30 i les 19.00
hores.

Manifestació per
congelar la concessió
de llicències d’hotel
MOBILITZACIÓ 3 La plataforma veïnal Gràcia, cap a on vas? organitza aquest dissabte, 28 de
febrer, una nova manifestació
perquè el consistori no adjudiqui més llicències d’hotel a la zona. La manifestació, que sortirà dels Jardinets de Gràcia a les
sis de la tarda, ha sigut convocada a les xarxes socials amb lemes com Prou hotels i Gràcia no està en venda.

Nou mobiliari i
il·luminació led a
la plaça del Diamant
REFORMA 3 Les obres iniciades a la plaça del Diamant consisteixen en la col·locació de nou
mobiliari urbà, nous arbres, il·
luminació amb tecnologies led
i renovació dels sistemes de reg
i drenatge. Amb aquestes obres
es culminen les reformes iniciades a finals del 2014 per dignificar aquest espai i elements com
l’accés al refugi i la figura de la
Colometa.

