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“La Festa Major seria
impossible sense
els veïns i les veïnes”

“El pregó inclusiu d’aquest
any ens fa molta il·lusió;
és una gran notícia”
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L’ALTRA CARA DE LA FESTA

Una bona convivència,
un dels grans objectius
de la Festa Major pàg 9

XIFRA HISTÒRICA

El concurs de guarnits
arriba als 24 carrers
després de molts anys pàg 4
PROGRAMA pàg 12

Les places tornaran a acollir
molts concerts de dia
CASTELLS pàg 12

La clàssica diada castellera
tindrà convidats de luxe
MÚSICA pàg 14

La Sedeta acollirà una
nova edició del Festigàbal
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A l’esquerra, una imatge de la presentació de la Festa Major. A la dreta, un dels carrers guarnits de l’any passat. Fotos: Eduardo Corria i Festa Major Gràcia

“La Festa Major no té sostre”
» L’edició d’enguany de les Festes de Gràcia tindrà 24 carrers guarnits, una xifra històrica des del 2001
» Aquest augment demostra que la festa està més viva que mai i que té marge per créixer
Pau Massip
GRÀCIA
El carrer Lluís Vives, la placeta de
Sant Miquel i rodalia i la plaça del
Nord tornaran a participar en el
concurs de carrers guarnits de la
Festa Major de Gràcia. Això significa que aquest any hi haurà 24
carrers decorats, la xifra més
alta des del 2001, quan n’hi va haver 25.
Davant d’aquest bon moment, la presidenta de la Fundació, Carla Carbonell, valora
“que es recuperin carrers” perquè
reconeix que és un símptoma
de “bona salut” davant d’una
festa que “porta feina” però que
“es consolida”.
També ho pensa Eloi Badia,
regidor del Districte, que coinci-

deix a parlar de “bona salut” i ho
diu després de la “seqüència”
que ha pogut veure en quatre
anys com a regidor. Per això, i tenint en compte la “xifra històrica” que representen els 24 carrers
guarnits d’enguany, assegura que
la festa “no té sostre”.
El millor exemple és el miler
d’activitats que ompliran les pla-

Un miler d’activitats
ompliran els carrers
i places de la Vila
del 15 al 21 d’agost
ces i els carrers del barri del 15 al
21 d’agost. Per tenir en compte la
quantitat d’actes que s’hi faran
durant aquests set dies, Badia
parla d’un “ecosistema viu” i

destaca la importància que hi
tenen els veïns i veïnes, que són
els organitzadors de gran part de
totes aquestes activitats.
En aquest sentit, el regidor assegura que no hi ha “cap festa
igual que coneguem” i destaca
l’estima i la dedicació de tots els
festers que s’impliquen per tal de
guarnir els seus carrers i places i
muntar activitats per a tots els
gustos i públics durant set dies.
TRADICIÓ I CIVISME
Un dels fets que demostra aquesta empenta, però també la vigència de la Festa Major, és el 80è
aniversari que celebren els carrers
Progrés i Puigmartí, dues comissions que han guarnit el carrer cada any des del 1939, quan
es va recuperar la festa un cop
acabada la Guerra Civil.
Davant de tanta història, la

presidenta de la Fundació, Carla Carbonell, posa èmfasi en la
campanya ‘Respectem el guarnit’ i en l’associacionisme, la
participació i la cohesió social,
alguns dels valors que hi ha darrere les comissions que fan els
guarnits.
És per això que demana als
visitants que no facin malbé la
decoració que hi ha als carrers i
explica que “si algú vol un guarnit, que el demani a la comissió
i, l’últim dia, quan es desmunti,
el carrer en pot donar” sense cap
més inconvenient. D’aquesta
manera, tothom pot veure els
decorats.
APOSTA VERDA
Una de les novetats més importants d’aquest any és la prova pilot que faran diferents carrers,
juntament amb els serveis de

neteja de BCN Neta, per tal de reciclar els guarnits. La idea del projecte és veure si es poden reciclar
els materials que es fan servir per
fer els guarnits, ja que actualment
acaben al contenidor de rebuig un
cop es desmunten.
De fet, molts dels elements
que es fan servir són materials reaprofitats que els veïns i veïnes recullen durant tot l’any, com per
exemple ampolles de plàstic, garrafes, taps i tota mena de materials. La qüestió és que, com que
per fer els decorats es treballs
amb pintura, amb cola o amb altres productes, cal veure si després es poden reciclar com un envàs qualsevol o cal donar-los un
tractament especial.
La festa està en constant evolució, seguint els canvis que viu
la societat, i un dels objectius és
ser més sostenibles.
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Un any gairebé de rècord
24 CARRERS, 24 TEMÀTIQUES
Berga

Perill

El jardí

Perill ecològic

Flors, plantes, un petit estany i fauna.

Ciudad Real
TRADICIÓ4El concurs de carrers guarnits
presenta una xifra gairebé de rècord. Amb
la participació de 24 carrers s’arriba a una
xifra molt important, ja que des de l’any
2001, quan es va arribar als 25, no s’assolia un número tan alt. Els tres espais nous
són el carrer de Lluís Vives, la plaça del
Nord i la placeta de Sant Miquel i rodalia.
Enguany el rival a batre serà el carrer
Llibertat, que l’any passat es va proclamar
guanyador del concurs amb el guarniment
‘Sons rurals’, on es mostrava la vida a pagès i tot el que l’envolta.
Pel que fa als últims 10 anys, el carrer
amb més victòries és el de Verdi, que n’ha

acumulat cinc. Fraternitat de baix té dues
victòries i Progrés, travessia de Sant Antoni i Llibertat, una cada un.
HOMENATGE
D’altra banda, enguany es farà un homenatge als carrers Progrés i Puigmartí, ja que
fa 80 anys que aquestes dues comissions
guarneixen ininterrompudament des de
l’any 1939. En paral·lel, Providència celebra 30 festes majors i Fraternitat de Dalt
10 anys guarnint.
Per últim, el lliurament de premis del
concurs es farà el 17 d’agost a les cinc de
la tarda a la plaça de la Vila.

Un guarniment inspirat en un envelat
dels 30 sorgit de ‘La plaça del Diamant’.

Plaça Poble Romaní

Fraternitat de Baix

Plaça Vila de Gràcia

Halloween

El procés ‘del guarnit’

1935 en el record

Picada d’ull a una festa que ja és nostra.

Fraternitat de Dalt

Una juguesca visual en un ambient inspirat en els anys 50 als Estats Units.
Fratern’s Diner

Jesús

Una crítica al nostre model de consum.
La mar de plàstic

Joan Blanques de Baix

Un poblat indi amb cactus, fletxes, tambors, cavalls... fets amb peces reciclades.
John White un petit indi

El concurs de balcons i portalades
reivindica l’origen dels guarnits
PREMIS4Tot i que el gran atractiu de la
Festa Major és el concurs de carrers guarnits, els graciencs i gracienques també
reivindiquen una tradició que va ser precursora de l'actual certamen. Es tracta del
Concurs de Guarniments de Balcons i
Portalades, que arriba a la 21a edició.
Es calcula que aquesta tradició va
néixer cap a la meitat del segle XIX, tot
i que no va ser fins a finals del segle passat quan es va institucionalitzar, amb
la convocatòria d’aquest concurs.
La Fundació Festa Major de Gràcia convoca tots els veïns i veïnes que
ho desitgin a participar-hi decorant el
seu balcó o portalada de manera individual o col·lectiva. L’any passat la
categoria de Portalades i Balcons
Guarnits la va guanyar ‘Llibres que
salven vides’ i la categoria de Balcons
Guarnits se la va endur ‘Tibigràcia’.

Un missatge per a la preservació d’alguns
animals que estan en perill d’extinció.

Joan Blanques de Baix de Tot

Un guarniment més abstracte que representa diferents emocions: ràbia, calma...
Emociona’t amb JBdBdT

La Perla

Els colors del Pantone dividit amb àmbits. Gairebé tot amb materials reciclats.
Perlantone

Llibertat

L’esperit misteriós d’aquest continent.
L’Atlàntida existeix

Lluís Vives

Un homenatge a la novel·la ‘Cent anys
de solitud’ de Gabriel García Márquez.
Macondo

Maspons

Pastissos, cupcakes, tortells, dònuts...
Pastisseria Romaní

Mostrarà un local de la Festa Major de
Gràcia on s’està preparant un guarnit.

Plaça del Nord

Una reserva d’indis americans amb la
tenda típica enmig de núvols de pluja.
Reserva del Nord

Plaça Rovira i Trias

Homenatge a la pel·lícula d’Alfred Hitchcock amb la inquietud pròpia del film.
Rovira presenta: ‘Los Pájaros’

Placeta Sant Miquel i rodalia

Una casa tradicional gracienca de dues
plantes des d’una perspectiva festiva.
Ca la Gràcia: benvinguts i benvingudes

Progrés

Les pel·lícules de Harry Potter, amb
el magnífic castell de Hogwarts inclòs.
Harry Progrés i els 80 guarnits

Providència

La recreació d’una mica que té de tot.
Mina Providència

Puigmartí

Un record per a dos primers premis:
‘L’infern’ de 1973 i ‘Pol Nord’ de 1981.
Foc i gel

Tordera

Un vaixell viking atracat al mig del carrer.
Vaixell Viking

El procés del blat, des del seu inici com
a espiga fins a convertir-se en el pa.

Travessia Sant Antoni

Mozart

Verdi del Mig

La biblioteca 5 minuts després de mitjanit

Veggie Verdi

MASFORN

Una biblioteca plena de misteris.

La Ruta de la Seda en format guarniment.
La Ruta de la Travesseda

Vegetals transgènics fan la revolució.

Que la calor no t’amargui l’estiu
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» Salut recorda els consells a seguir davant les onades de calor, cada vegada més freqüents
» La primera onada va deixar registres històrics de temperatura i més activitat als hospitals

Amb les altes temperatures és molt important refrescar-se sempre que es pugui. Fotos: Generalitat i ACN

4Per a moltes persones, l’estiu
és sinònim de vacances, de festa, d’aprofitar el temps de lleure
per fer activitats a l’aire lliure o de
descansar plàcidament sobre
una gandula o al sofà. Però per
tal que tot això sigui així, cada vegada s’ha d’estar més alerta amb
un factor que ja amenaça de
convertir-se en una incòmoda
companya de viatge en aquesta
època de l’any: la calor.
Perquè, oi que no sembla
gaire agradable esperar el bus a

Els efectes de la calor
són tan preocupants

com la grip a l’hivern
40 ºC? I estar treballant sota el sol
inclement del mes d’agost? I
passar un dia a la platja sense
para-sol i amb la nevera buida?
Totes aquestes escenes poden
amargar l’estiu a qualsevol persona, però hi ha un conjunt de
recomanacions bàsiques que, si
se segueixen, poden alleujar

aquesta sensació asfixiant en
aquells dies en què el termòmetre no fa més que pujar. Són
consells bàsics que el Departament de Salut ha recopilat en la
campanya ‘Un estiu sense UFFF’
i que recorden, per exemple, la
importància d’hidratar-se i beure molta aigua, de ventilar i mantenir fresques les llars, d’evitar fer
esport i esforços a l'aire lliure a les
hores centrals del dia i de protegir-se del sol la pell posant-se
crema solar.
TEMPERATURES ALTES
L’especial incidència en conscienciar la ciutadania en aquest
sentit que fa enguany la Generalitat respon a una conclusió
que ja és molt compartida: els
efectes de les elevades temperatures de l’estiu poden considerar-se tan preocupants com
l’impacte de la grip a l’hivern. I hi
ha dades que ho ratifiquen.
Per exemple, que durant l’estiu passat, en què es van produir
dues onades de calor, es notifiquessin 65 casos de cops de calor i 28 morts per aquesta causa,
la xifra més elevada registrada
des de l’any 2004. I pel que fa als

registres d’aquest estiu que ha
començat fa poc, ja hem passat
una primera onada de calor que
sens dubte és històrica, amb
temperatures mai assolides a
Catalunya -com la màxima de
43,8 ºC d’Alcarràs, a la comarca

Enguany ja s’ha

viscut una onada

de calor històrica
del Segrià- i un balanç de tres casos de cops de calor registrats al
Pla d’actuació per prevenir els
efectes de les onades de calor sobre la salut (POCS).
VISITES A URGÈNCIES
Tota aquesta situació ha provocat que els serveis d’urgències
hospitalaris de Catalunya augmentessin el nombre de visites
totals i el telèfon 061 CatSalut
Respon va atendre més de 500
trucades relacionades amb
aquesta primera calorada.

canalsalut.gencat.cat

Els centres sanitaris, a punt

4Els infants, però també la gent
gran o les persones que pateixen
malalties cròniques, estan especialment exposats a patir les
conseqüències d’una calor excessiva, com ara un cop de calor
o deshidratació. Passi el que passi, però, la xarxa sanitària pública de salut està preparada i ha
adequat els seus serveis a l’activitat assistencial de l’estiu, quan
la població sovint es concentra
en unes zones determinades,
sobretot a la costa.

MÉS ATENCIÓ
Així doncs, el CatSalut ha augmentat el dispositiu de professionals per reforçar l’atenció primària i hospitalària amb fins a
503 professionals equivalents
addicionals, la majoria per als
equips d’atenció primària.
En aquest sentit, les regions
sanitàries de Terres de l’Ebre,
Tarragona i Girona són les que
reben la major part d’aquest increment de personal. Pel que fa
als hospitals, com cada estiu, el

dispositiu permet respondre a
qualsevol activitat, tot seguint
criteris clínics. De fet, aquesta
adequació funcional dels centres
s’adapta a les necessitats d’assistència que es produeixin, de
manera que es pugui donar una
resposta adequada i flexible en
tot moment.

L’atenció primària

i hospitalària té 503
professionals més

A més, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) compta aquest estiu amb 25 unitats
addicionals de suport vital bàsic
i avançat, que realitzaran 31.260
hores de servei. Aquestes mesures amplien la cobertura a les
zones de costa, en què durant
l’estiu augmenta significativament la població.
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Carbonell arriba amb les piles carregades al tram final de la preparació de la Festa Major
després d’haver pogut fer uns dies de vacances. Els guarnits necessiten moltes mans i
aquests dies, just després de sortir de la feina, no hi ha gairebé marge per descansar.

“Per a nosaltres la Festa
Major és una celebració
principalment familiar”
Carla Carbonell / Presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia
La presidenta de la Festa Major de Gràcia, Carla Carbonell, atén Línia Gràcia
al local de la Comissió de Festes del carrer Joan Blanques, de la qual en forma part.
Els veïns treballen a tot drap en el guarnit d’aquest any. Carbonell fa un petit
descans per fer l’entrevista en l’any que arriba a la meitat del seu segon mandat.

Albert Ribas
GRÀCIA
om encares la teva sisena
Festa Major com a presidenta de la Federació?
Bé, bé, amb ganes. Després de superar el Bicentenari i decidir fer un
segon mandat, on vam canviar diverses persones de la junta, l’any
passat ens vam torbar molt de
pressa a sobre de la festa amb la junta nova i ara hem tingut un any per
començar a consolidar coses. En
aquest segon mandat ens ve més
de gust recuperar aquelles propostes i projectes de canvi que teníem ganes de fer des d’un principi però que amb l’estrès del Bicentenari no havíem pogut afrontar.

C

que la Festa Major està consolidada després d’haver passat una època més dolenta, ja que a partir del
2001 va començar a baixar i vam tenir una època amb 14-16 carrers. És
cert que, alhora, com més carrers
vas afegint-hi més complicacions
en la gestió hi ha.
La logística es complica...
Sí. I a banda som tres carrers més
entre els quals repartir la mateixa
subvenció. Això ho estem parlant
amb el Districte per veure com ho
podem fer. Entenem que no podem anar incrementant la subvenció en funció dels carrers però
és veritat que, des de la crisi, la sub-

“La reflexió dels carrers
guarnits que hi pot
haver l’hem de fer, però
sense posar una xifra”

Parlant de canvis, l’any passat
deies que un dels objectius era
recuperar els orígens, que ja ho
estàveu fent a petita escala, però
de forma global. Ho esteu aconseguint?
Bé, és un procés lent. És un equilibri entre recuperar els orígens
amb certes coses que amb el
temps van anar canviant i recuperar tradicions com l’acte del
despertar de Gràcia, que amb els
anys havia passat a ser l’acte de la
samarreta i hem tornat a fer que sigui l’acte per presentar els carrers
del concurs de guarnits. Això és la
idea que tenim en alguns actes.
Aquest any el dia 16, el dia del reconeixement dels carrers, també
el fem diferent perquè sigui més
fluid, ja que cada cop participa més
gent a la Festa Major.

Hi poden haver millores en
aquest sentit?
Estem treballant a veure si podem
tenir una part de la subvenció que
sigui variable en funció dels carrers
que hi hagi al concurs. Fa uns mesos que vam començar a parlar-ne,
però amb les eleccions pel mig no
l’afrontarem fins a l’any que ve.

Com bé dius, a la Festa Major
cada vegada hi participa més
gent. Enguany es passa de 21 a 24
carrers, una xifra gairebé record,
ja que no n’hi havia tants des del
2001, quan n’hi va haver 25. Això
és una molt bona notícia.
Sí. Per a nosaltres té dos vessants:
és una bona notícia perquè vol dir

Us heu plantejat fins a on és viable que creixin els carrers del
concurs de guarnits?
Ara per ara no. És una conversa que
està pendent i passa, no només
amb la Festa Major sinó, per exemple, amb els Foguerons de Sa Pobla,
on també participem i en els últims
anys ha crescut molt. La reflexió

venció es va retallar un 40% en el
cas de la Generalitat. L’Ajuntament
l’ha mantingut, però tampoc l’ha incrementat i portem uns anys creixent d’una manera important. A
banda, nosaltres fem equilibris i
hem incrementat l’aportació privada amb els patrocinadors.

l’hem de fer, però el que crec que
no hem de fer és, per exemple, posar una xifra i dir que a 30 carrers parem. Crec que no seria bo.
Deixant de banda el concurs de
guarnits, quines novetats destaques de la Festa Major d’enguany?
El pregó inclusiu d’aquest any ens
fa molta il·lusió. La idea de fer-lo
amb quatre esportistes de l’AcidH,
medallistes amb discapacitat intel·lectual, és una molt bona notícia. Elles estan una mica nervioses,
pel que diuen, però els fa molta
il·lusió. Una altra novetat és que
aquest any hi ha una cercavila
abans del pregó.
Aquesta aposta amb el pregó
reforça el component social de la
Festa Major.
Totalment. De fet, això ja forma part
del mateix ADN de la festa, que porta associada música i gresca però,
al mateix temps, tenim una festa
participativa, veïnal... L’aposta per
la inclusió és sempre molt alta i la
pota d’acció social és molt important per a nosaltres. A banda, i no
se’n parla tant perquè no forma part
de la Festa Major, hem fet molts tallers amb escoles explicant l’origen de la festa, el tema dels fanalets per a la cavalcada de Reis...
A banda del pregó, destacaries
alguna altra novetat?
Sí. També hi ha una prova pilot a
quatre carrers de recollida selectiva dels guarnits. Gairebé tot el material que es fa servir per als guarnits ja és reutilitzat però es vol
analitzar quina part es pot reciclar.
A banda, seguim amb l’aposta del
got reutilitzable.
Una altra aposta que fa temps
que es fa és la de potenciar el perfil diürn de la Festa Major. S’està
aconseguint l’objectiu?
Sí, totalment. Per a nosaltres és
una celebració principalment familiar. Hi ve molta gent jove a la nit

però, ara mateix, la franja horària
amb més gent és de cinc de la tarda a nou del vespre. Això és gent
que ve a passejar, a mirar els guarnits o a participar en algun taller. I
això ens fa molt contents.
La convivència és un altre punt
important. Aquest any es torna
a insistir en la necessitat de respectar els guarnits. Hi ha molt
d’incivisme que s’hagi de recordar això?
Sí, malauradament sí. M’atreviria a
dir que en els últims anys hem millorat. Brètols n’hi ha sempre. L’últim ensurt que vaig tenir va ser una

“El pregó inclusiu
d’aquest any ens fa
molta il·lusió: és una
molt bona notícia”
persona que es va llançar a sobre
d’un guarnit a la una del migdia. La
campanya ‘Respectem el guarnit’ és
totalment pedagògica i expliquem
que respectar el guarnit vol dir
respectar les persones que el fan.
A darrere hi ha una feina de
molts mesos...
Exacte. De molta gent que hi posa
moltes hores i moltíssima il·lusió.
Respectar això és bàsic perquè la
gent és l’estrella de la festa. Com
deia, hem millorat perquè no hi ha
aquell nivell de destrossa tan gran
d’abans. I fa anys que diem que qui
vulgui un tros de guarnit li guardem, no ha de patir.

Canviant de tema, l’any passat
vas fer pública una carta on recordaves els presos polítics i els
exiliats. Aquest any la situació és
la mateixa. Es farà alguna cosa similar a l’any passat?
Ara mateix no ho tenim previst,
però en els temps que vivim no ho
saps mai perquè pot passar qualsevol cosa. Malauradament, ens
trobem en la mateixa situació que
fa un any i tot plegat ens sap molt
de greu. Ens indigna. Els tenim
molt presents i constantment parlem d’ells.
L’ANC ha decidit no fer acte, a diferència dels últims anys. No sé
si això és una mostra del moment polític que vivim...
No t’ho sabria dir. No crec que tingui relació amb el fet que s’estigui
afluixant, en cap cas. És cert que
feia molts anys que a Gràcia es feia
una petita prova pilot de l’11 de setembre. Podem pensar que estan
centrant els esforços en una altra
cosa que ara mateix pot ser més
urgent.
Per acabar, l’any passat ens deies
que el projecte de l’escultura de
la Festa Major no va acabar tenint el vistiplau de la Comissió
d’Escultures. Hi ha alguna novetat?
No. La resposta va ser que no tot
i el suport total del Districte, que
de fet va presentar al·legacions. El
que sí que et puc dir és que tenim
un projecte obert similar, que és fer
un mural. El projecte està aprovat
per l’Ajuntament però encara queden tràmits per fer.
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Nascut a la Verneda i enginyer industrial de professió, Eloi Badia viurà la seva quarta Festa
Major com a regidor del Districte després de la seva reelecció en les eleccions municipals
del 26-M. Assegura que poder arrencar el mandat amb un acte com aquest és el millor.
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“La Festa Major
té tant d’èxit
pels seus valors
i perquè és
autèntica”

a Festa Major arriba pocs
dies després de la seva reelecció com a regidor de Gràcia. Deu ser la millor manera de celebrar-ho, no?
Sí, perquè realment és una de les activitats més agraïdes, més intenses
i cada cop en tinc un record més bonic i especial. Poder arrencar amb la
Festa Major és perfecte.

L

L'any passat ens deia que el Bicentenari va marcar cap on ha
d'anar la Festa Major. Amb l'experiència que ja acumula com a regidor, cap on creu que s'ha de
projectar el futur de la festa?
Crec que la festa cada cop té més clar
que ha de seguir sent una festa de
barri i de carrer. Per tant, no perdre
mai aquesta realitat. De fet, crec que
la festa segueix sent tan exitosa
perquè és autèntica. Poder sumar
nous carrers, no perdre mai l’autenticitat. Crec que cada cop es va
apostant més per la festa diürna, per
la festa familiar i de trobada. I després
hi ha tots els valors. Els valors de la
implicació veïnal, de l’esforç, del
compromís, de l’art efímer... I també
el tema de la inclusió i la sostenibilitat. Crec que tot això fa que sigui
una festa realment especial i única.
Enguany passem de 21 carrers a
24. És una xifra molt positiva, ja
que des del 2001, que es va arribar als 25 carrers, el número no
era tan alt. Té camí per córrer,
aquesta dada?
Sí. De fet, en els últims anys hem anat
creixent, ens hem anat consolidant.

Diem aquest “la Festa Major no té
sostre” perquè, realment, ho té tot
perquè pugui seguir creixent. Perquè
realment és agraïda, la gent la gaudeix i, evidentment, té molt a veure
amb el fet que seguim sent Gràcia,
seguim sent barri, seguim sent carrer,
seguim sent plaça. Jo crec que
aquesta és l’essència i, si això no ho
perdem, evidentment no té sostre i
li queda un altre bicentenari de vida.
I una de les claus és que cada dia
sigui més diürna, més per a tots
els públics?
Crec que sí, perquè això la fa especial. Nosaltres parlem de l’ecosistema, perquè hi passen gairebé
mil activitats. Estem parlant d’una
festa on hi ha infinitat de disciplines
artístiques i de moments, des de dinars populars fins a cant, des de
contes inclusius fins a batucades. Hi
passa de tot. Tot el que passa en la
vida d’una ciutat concentrat en
deu dies, apostant per l’espai públic,
per la festa popular i per la festa inclusiva. I, per tant, crec que és un
espai únic.
Quines són les novetats que destacaria de l'edició d'enguany?
Aquest any, la novetat, que arrenca
amb molta força, és que tenim
quatre pregoneres dones que han
sigut medallistes olímpiques i que
han sigut referents en l’esport inclusiu. Fem un pas endavant molt
gran per dir que, no només fem una
festa plena de valors, sinó que, a més
a més, és una festa inclusiva. Ens ho
creiem, ho portem a terme i ho vo-

Eloi Badia / Regidor de Gràcia
Eloi Badia atén Línia Gràcia just després de presentar els actes de la
Festa Major als mitjans al costat de la presidenta de la Federació. Després
de cinc anys com a regidor, es mostra satisfet que les seves propostes
ja siguin fixes i convençut que les festes tenen corda per estona.
lem visibilitzar. A més, un dels premis per als carrers serà per a l’accessibilitat. Crec que la bona nota
d’aquest any és haver fet aquesta
aposta conjunta amb la Fundació

“La Festa Major de
Gràcia seria impossible
sense els veïns
i les veïnes”
per fer aquest pas amb tots els carrers i amb tots els festers per donarli aquesta rellevància.
Justament parlant de les pregoneres, com va sorgir la idea d’escollir-les a elles?
Sempre és un diàleg entre la Fundació i el Districte i va aparèixer en
aquestes converses en què es
busquen noms. Nosaltres teníem la voluntat de reivindicar el paper de les dones des del darrer
mandat. En aquest cas, quan vam
saber que havien guanyat la medalla, vam lligar caps i ens vam posar tots d’acord a la primera. A
més, darrere d’aquestes espor-

tistes hi ha dues entitats de gran
rellevància al districte, com són
Lluïsos i acidH, i per tant era un
premi rodó.
El Districte l'any passat va potenciar la presència dels grups de
música joves. Quina és l'aposta d'aquest any?
Mantenim l’aposta pels joves. Estem molt contents perquè, de vegades, costa molt trobar escenaris per als artistes joves. I que les
Festes de Gràcia es prestin a oferir un escenari de luxe, un escenari
de proximitat per als grups emergents, per a nosaltres és molt important. També seguim apostant
per la ciència i per la innovació a
la plaça Revolució. I també per les
festes diürnes i la inclusivitat, que
les fem extensives a la plaça del
Sol, a la plaça del Diamant... Per
tant, sortim cada cop més de la
plaça Revolució per impregnar
totes les places amb aquestes activitats familiars. Jo crec que aquest
és l’accent que anem aportant
des del Districte.
Un altre missatge important tornarà a ser la tolerància zero envers

les agressions masclistes. En
aquest sentit hi haurà novetats?
Aquest any mantenim el punt de referència de la placa Revolució i reforcem l’horari i les parelles itinerants
que ajuden a fer la detecció, la sensibilització i que donen informació.
El que va passant és que cada cop
són més carrers que fan la formació,
que s’integren en tot el protocol i
que, fins i tot, alguns d’ells tenen els
seus punts liles adaptats a la seva realitat. Es fa extensiu a tot el teixit associatiu que es fa seva aquesta proposta que, de fet, no és una proposta
del Districte, és una proposta que
avui en dia ens posa, clarament, la
societat damunt la taula.
Ja per acabar, creu que els veïns
són la clau per a aquestes festes?
Seria impossible que cap administració fes una Festa Major amb
mil activitats si no fos perquè són
els mateixos veïns i veïnes que ho
organitzen, per això crec que és
única. De fet, aquí hi ha hores i hores i hores de dedicació, d’estima,
d’amor que volen fer al seu barri.
És l’únic que ho fa possible. Si no
hi hagués això, no estaríem parlant
de les Festes de Gràcia.
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Exposició | 40 anys d’Ajuntament democràtic

Fins al 13 d’agost es pot visitar a la seu del Districte l’exposició ‘Festa Major de
Gràcia, 40 anys d’Ajuntament democràtic’. La mostra permet descobrir o retrobar-se amb la història més recent de la festa. El comissari és Josep Maria Contel.

La convivència, un dels
pilars de la Festa Major
» El Districte fa una campanya per fomentar-la
» Cal respectar els guarnits i el descans dels veïns

CONVIVÈNCIA4Per tal que tota celebració multitudinària funcioni és fonamental el comportament de totes les persones que en volen gaudir. En aquesta línia, des del Districte de Gràcia es vol que
la convivència sigui un dels pilars d’aquesta edició de la Festa Major i es puguin aconseguir millores respecte d’anys
anteriors. Així doncs, el Districte s’ocuparà de garantir la compatibilitat dels diferents usos de l’espai públic per tal
que la celebració es faci amb la màxima
normalitat possible.

ELS GUARNITS DELS CARRERS
Una bona forma de mesurar si el comportament de la gent és l’adeqüat és mirar si es respecten o no els guarniments
dels carrers que participen en el concurs
de guarnits. Per tal d’insistir en aquesta
qüestió, el Districte posa en marxa una
campanya informativa amb l’objectiu
de conscienciar la ciutadania sobre la importància de no fer malbé aquestes creacions artístiques veïnals, darrere de les
quals hi ha una feina de molts mesos durant els quals s’hi inverteixen moltes
hores i molts recursos.

Per altra banda, la campanya del
Districte també fa referència a la importància d’entendre que, tot i el context
festiu dels dies de la Festa Major, cal respectar el descans dels veïns un cop els actes que s’organitzen s’acaben.
I no només això, sinó que s’incideix
en el fet que es pot gaudir amb mesura
de la festa mentre duren els actes, sen-

El Districte incideix en
la importància de gaudir
de la festa amb mesura
i respectar el descans veïnal
se molestar. I, per descomptat, utilitzar
els lavabos públics individuals que es distribuiran per tots els espais de la festa, alguns dels quals seran adaptats, o els urinaris en lloc de fer les necessitats al carrer. Tot plegat, elements clau per a la
convivència durant uns dies on divertirse és important però també ho és conviure amb respecte perquè tothom pugui
fer vida amb normalitat.

Combatre el masclisme,
objectiu prioritari

SOCIETAT4La Festa Major de Gràcia ja fa
anys que es preocupa per accentuar el seu
compromís amb la lluita contra el masclisme. En aquesta línia, el missatge d’enguany és el ‘Només sí és sí’, que substitueix
el ‘No és no’ de les edicions anteriors.
La plaça de la Revolució serà el lloc on
s’instal·larà, per tercer any consecutiu, el punt
d’informació de #BCNantimasclista. A
més, hi haurà dues parelles d’informadores
itinerants que visitaran els diferents espais
de la festa. En el punt d’informació hi
haurà material amb les recomanacions necessàries d’actuació
davant de casos de violència
de gènere.
Els horaris del punt
d’informació i assessorament seran els següents: els dies 15, 16 i
17 d’agost, entre les
21.30 del vespre i les 5
de la nit; el 18, 19 i 20
d’agost, entre les 21.30
del vespre i les 4 de la nit,
i el 21 d’agost, entre les
21.30 del vespre i les dues
de la nit.
En paral·lel, les comissions de carrer també tindran
material per poder actuar davant
de situacions d’assetjament o agressió

masclista. Hi haurà una guia per unes festes lliures de masclisme, tríptics informatius i un cartell amb informació sobre el circuit d’actuació per saber què fer si es produeix una agressió. Tot plegat és possible
gràcies al treball col·lectiu del Districte
amb el Circuit Barcelona contra la violència masclista, CEJAS i l’Assemblea feminista
de Gràcia i la col·laboració de la Fundació
Festa Major i les comissions dels carrers.

L’aposta per la inclusió
arriba al pregó amb
quatre esportistes
INCLUSIÓ4El pregó és un dels aspectes
més destacats de la celebració i enguany tindrà un perfil inclusiu. Les protagonistes de
la seva lectura seran quatre noies: Cristina
Pandis, Xènia Galtés, Paola Manjón i Noèlia Bautista.
Totes quatre formen part dels equips de
bàsquet de l’àcidH-Lluïsos i són esportistes olímpiques amb discapacitat intel·lectual. Pandis, que fa 17 anys que juga a l’equip, i Manjón, que en fa set, van ser subcampiones dels Special Olympics d’Abu
Dhabi d’aquest any. Galtés també fa 17 anys
que juga a l’equip i va ser campiona dels
Special Olympics a Madrid l’any passat,
mentre que Bautista fa sis anys que és a la
formació gracienca i va ser campiona als
Special Olympics d’Àvila el 2017.
PREMI A L’ACCESSIBILITAT
En la mateixa línia, enguany neix el Premi
a l’accessibilitat en el concurs de guarniments [veure pàgina 12]. A més de l’accessibilitat pròpiament dita, es valorarà la
participació de persones amb discapacitat
en el guarnit.
Per altra banda, cal destacar també les
activitats inclusives dels espais de festa
impulsades pel Districte a la plaça de les Dones del 36, a la plaça de la Revolució i a la
plaça del Sol, com la batucada del grup Reperkutim. En paral·lel, remarcar que els ca-

rrers festers també aposten cada vegada més
per organitzar activitats inclusives. A més,
aquest any es torna a incorporar el sistema
WHeris al programa general i s’estrena l’itinerari ‘La Gràcia rumbera i industrial’, fruit
del projecte comunitari ATRA. Tot plegat en
el marc d’una llista més àmplia d’accions
que cada any potencien més la inclusió.

UNA FESTA CADA
COP MÉS SOSTENIBLE
4Enguany es repetirà l'experiència
del got reutilitzable per eliminar els
gots d'un sol ús, que l'any passat va
servir per evitar l'ús de més de
800.000 gots de plàstic.
A més, es faran dues proves pilot: quatre carrers desguarniran i recolliran selectivament els materials emprats i les barres dels bars
de tretze carrers iniciaran la recollida selectiva dels envasos.
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La mobilitat durant els dies
de la Festa Major, garantida
» Es mantenen els itineraris recomanats i el pla d’accés
de sentit obligatori en moments de màxim aforament

MOBILITAT4Un altre dels aspectes més importants a tenir en
compte en una festa de l’envergadura de la Festa Major de
Gràcia és la mobilitat.
Un any més es manté el pla
d’accés recomanat i d’accés de
sentit obligatori per visitar els ca-

Amb aquestes mesures
es busca garantir la
seguretat, l’accessibilitat
i el gaudi de la festa
rrers guarnits, que té com a objectiu garantir les condicions
òptimes de seguretat, d’accessibilitat i de gaudi de la festa.
Aquest pla organitzarà els carrers

guarnits en els moments de màxim aforament i concentració de
visitants i podrà determinar, si
escau, el criteri de sentit únic,
disposant de tanques provisionals i informant els visitants de
l’itinerari recomanat a partir
d’aquell moment. D’aquesta manera, es preveu una major fluïdesa a l’hora de circular per l’interior dels carrers. Enguany,
amb ampliació horària de 17 a 2
h de la matinada i els dies 16 i 17
d'agost fins a les 3:30h.
METRO ININTERROMPUT
Per altra banda, el metro farà
servei ininterromput des del divendres 16 d’agost fins al diumenge 18 per tal que molta gent
pugui accedir a la festa amb
aquest mitjà de transport. Tam-

Guàrdia Urbana | Dispositiu ‘Zona de vianants’

Per garantir la qualitat de la festa i la seguretat de les persones que la visiten, la Guàrdia Urbana implementarà el dispositiu de mobilitat ‘Zona de vianants’. Del 15 al 21 d'agost la Vila de
Gràcia estarà tancada al trànsit entre les 21 i les 5h, excepte al veïnat per accessos habilitats.

bé es recomana, durant tots els
dies de la celebració, desplaçar-se amb les diferents línies
d’autobús que arriben a la Vila,
amb bicicleta i també a peu
amb l’objectiu d’aconseguir una
mobilitat que sigui el màxim de
sostenible. Per qualsevol dubte
també es pot consultar el mapa
de la festa [veure pàgina 10],
que incorpora totes les recomanacions de transport públic
i els itineraris recomanats i els
accessos als carrers.
Per altra banda, també cal
destacar que el 15 d’agost es
tancarà al trànsit el carrer Gran
de Gràcia de 10 a 14 h (matí de
Festa Major), mentre que el dia
21 es tornarà a tancar el mateix
carrer entre les 17 i les 21 h amb
motiu dels actes de foc.

Horaris per fomentar l’oferta
diürna i reforç de la neteja
CONVIVÈNCIA4Com cada any,
amb l’objectiu de fomentar la
programació d’activitats diürnes i reduir l’oferta de la franja
nocturna, el Districte estableix un
límit horari a totes les activitats
lúdiques de tots els espais. Els horaris de festa als carrers, doncs,
són fins a les dues de la nit en dies
feiners i fins a dos quarts de
quatre de la nit els divendres i
dissabtes.
D’altra banda, a les places del
Sol, Diamant i Revolució, l’horari
límit serà fins a la una de la nit en
dies feiners i vigílies de feiners i

fins a dos quarts de tres de la nit
els divendres i dissabtes.
D’altra banda, el Districte
també reforça el servei de neteja, que començarà cada dia a les
set del matí, continuarà a la tarda i s’intensificarà a la nit “per tal
de fer una neteja en profunditat
un cop acabades totes les activitats programades”, expliquen
des del Districte.
El dispositiu que s’organitza
implicarà un augment de personal en els tres torns que es fan per
tal de poder cobrir amb comoditat la feina extra que es genera.

Un centenar de lavabos
públics individuals

SERVEIS4Enguany s’instal·laran un total de 97 lavabos públics individuals repartits per
tots els espais de la festa. D’aquests, n’hi haurà 23 d’adaptats per a persones amb mobilitat reduïda i, a banda, també s’instal·laran nou urinaris.

Aquestes xifres suposen un
increment del 10% respecte de
l’any passat i han de servir per
afavorir la convivència.
“Tens ganes d’anar al
bany? Doncs ves al bany. Ajuda’ns a tenir el barri més net”,
recorden des del Districte.

Limitació de so per afavorir
la convivència els dies de festa

MÚSICA4Un dels aspectes relacionats amb la convivència
que un any més es tindrà en
compte durant la Festa Major
és el del so i la seva limitació.
El Districte i els carrers festers
treballen per optimitzar la distribució del so per reduir-ne
l’impacte que provoca en els
habitatges (canvis dels altaveus, canvis d’ubicació de les
tarimes, etc.).
Una altra mesura que es repetirà és la de posar limitadors
per controlar el so els dies de

més afluència de gent. Tal com
ja es va fer en les últimes edicions, hi haurà un seguit de li-

Es tornaran a posar
limitadors per controlar
el so els dies de més
afluència de gent
mitadors en diferents escenaris
de la festa i molts concerts tindran el so degudament limitat.
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Unió de Botiguers Travessera de Gràcia - Casc Antic - Butlletí nº 47

La concentració més gran de comerç

al tram de carrer més petit de Barcelona

Les nostres botigues us desitgen

Segueix-nos a la nostra pàgina web
www.facebook.com/GraciaBotiguers

www.graciabotiguers.com
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App de la Festa Major | Programa i guarnits, al mòbil
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Un any més tothom qui ho vulgui podrà consultar tota la informació de la Festa Major a
l’aplicació de mòbil ‘FM Gràcia 360º’. L’app permet consultar els carrers guarnits i reviure
els d’anys anteriors gràcies a les imatges de 360 graus i unes ulleres de realitat virtual.

Les places tornaran a acollir
molts concerts de dia
» La plaça del Sol serà la del Folk i la del Diamant la del Swing
» La cercavila i el correfoc seran dos dels actes de cultura popular
PROGRAMA4Un any més les
places tornen a tenir un protagonisme molt important durants
els dies de la Festa Major, especialment en les hores diürnes.
La plaça del Sol es convertirà
en la plaça del Folk i acollirà tres
matinals familiars de folk els dies
16, 17 i 18 d’agost. A les tardes la
música també serà protagonista
amb tallers de dansa, un de percussió i un de rumba. També hi
haurà concerts al vespre, amb actuacions com les de Pepet i Marieta o les de diferents grups joves.
La plaça del Diamant, per la
seva banda, serà la plaça del
Swing. Acollirà concerts, classes, animació infantil i espectacles
familiars amb teatre i màgia. La
plaça de les Dones del 36 serà un
altre espai important, en aquest
cas dedicat a la perspectiva de gènere. Hi haurà concerts, recitals
poètics, un espectacle de música,
literatura i dansa, la lectura de diferents textos i un cabaret de

El folk tindrà el seu escenari a la plaça del Sol. Foto: Twitter (@NoeRivasNoe)

pallasses. La de la Revolució tornarà a ser la de la ciència i Joanic
l’espai d’arts escèniques i de la festa dels animals.

CULTURA POPULAR
La cultura popular sempre és un
dels grans ingredients de la Festa
Major. El 15 d’agost, el primer dia
de la celebració, es farà la 21a Cercavila de Cultura Popular. Arrencarà a dos quarts de nou del matí

amb les Matinades de foc i seguirà a la una del migdia amb el Matí
de foc de Festa Major, mentre que
a les sis de la tarda es farà la 21a
Cercavila de Festa Major.
Per últim, el 21 d’agost, el darrer dia de la festa, es farà el correfoc. Primer hi haurà la Tabalada Infernal adulta i infantil i els
versots i posteriorment començarà el correfoc, que acabarà
amb el lluïment final.

Una diada castellera
amb convidats de luxe

CASTELLS4La diada castellera
que organitzen els Castellers de
la Vila de Gràcia és un dels clàssics de la Festa Major.
Enguany la diada, que es
farà el 17 d’agost a dos quarts de
vuit de la tarda, tindrà uns convidats de luxe, ja que les colles
que hi participaran, a banda de
la local, seran els Castellers de
Vilafranca, la Colla Jove dels Xiquets de Valls i els Xiquets de
Reus. El dia abans es farà la dia-

da castellera de vigílies i el pilar
caminant.

BECA MIKE LANE
També cal destacar que el mateix
17 d’agost a la una del migdia es
farà l’entrega de la beca Mike
Lane a la seu del Districte. Lane
era casteller de la colla i va morir l’any 2017 després que el
2013 quedés tetraplègic a causa
d’un accident que va patir durant
una actuació castellera.

L’accessibilitat també arriba
al concurs de guarniments

NOVETAT4En l’edició d’aquest
2019 es farà un pas més cap a
l’accessibilitat amb la creació
d’un nou premi en el concurs de
guarniments, el Premi a l’accessibilitat.
L’impulsen el Districte i
l’Institut Municipal de Persones
amb Discapacitat, en col·laboració amb la Fundació Festa
Major. El premi de moment no
comptarà en la puntuació genèrica dels guarniments dels
carrers. Durant la presentació
del programa de la Festa Major,
la presidenta de la Federació,

Carla Carbonell, va explicar que
enguany fan aquest “primer
pas” i va afegir que treballaran
“per fer formació als veïns dels
carrers” amb l’objectiu que l’accessibilitat sigui una categoria
més que “passi a computar en la
puntuació global del concurs”.
El premi al carrer més accessible comptarà amb un jurat
especialitzat de sis persones:
tres representants de l’Institut
Municipal de Persones amb
Discapacitat i tres representants d’entitats que treballen
amb persones amb discapacitat.

El compte enrere del
Fadrí Fester desperta Gràcia

PRESENTACIÓ4La plaça de la
Vila va acollir el passat 26 de juliol la presentació de la Festa Major 2019.
Durant l’acte, que va arrencar a dos quarts de vuit de la tarda, es van anunciar tots els espais que guarneixen i fan activitats i també es va presentar el
disseny de la samarreta de la mà
dels Castellers de la Vila de
Gràcia, que van estar acompanyats per les Colles de Cultura Popular.
El públic va poder gaudir
dels balls de les colles, que van

tenir com a protagonistes l’Àliga de Gràcia i els Gegants de
Gràcia, i d’una petita actuació
castellera. El Gegantó Torres es
va posar la nova samarreta amb
el disseny del cartell, que enguany és de Marina Sáez.
CERCAVILA
Posteriorment el Fadrí Fester i
la Banda Patilla van ser els protagonistes de la cercavila festiva
per despertar Gràcia i anunciar
a ritme de música que ja quedava menys d’un mes per a una
nova edició de la Festa Major.
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Festigàbal: una cita imperdible
» La catorzena edició del festival omplirà els jardins per quart any els dies 16 i 17 d’agost a la nit
» Rombo, Arrels de Gràcia, Joan Colomo o Melenas tocaran als concerts organitzats per l’Heliogàbal
MÚSICA4Un any més, i ja és el
quart, els Jardins de La Sedeta
acolliran l’escenari del Festigàbal, el festival que organitza
l’Heliogàbal durant els dies de
Festa Major.
La catorzena edició d’aquesta trobada musical tornarà a la
normalitat després que, l’any
passat, es fessin cinc concerts
cada jornada. Aquest any han
triat el divendres 16 i el dissabte 17 d’agost per omplir La Se-

A l’edició d’enguany
es podrà sentir rumba
catalana, pop modern,
indie, rock i punk
deta de la música més eclèctica
i el pop més fresc i diferent que
es toca actualment a Catalunya.
L’encarregat d’aixecar el teló
del festival, un dels més destacats
de música independent de petit
format que es fa a l’aire lliure a la
ciutat, serà Joan Colomo, convertit en un clàssic del Festigàbal.
El relleu al cantant de Sant Celoni el prendrà Rombo, la banda

formada per Clara Molins, Núria
Curran i Montse Martín, que
també repeteix al festival i que
aquest any portarà a l’escenari el
seu nou disc, ‘Clara Montse Núria’, estrenat aquesta primavera.
Rombo cedirà el testimoni a
Marialluïsa, un dels grups que ha
irromput amb més força a l’escena indie catalana amb el seu
pop metafísic amb melodies brillants, reflexions vitals i imatges
oníriques. La banda segueix el
camí que en els últims anys ha
obert El Petit de Cal Eril.
El punt final dels concerts del
divendres tindrà un toc casolà i
estarà marcat pel ritme de la
rumba catalana. I és que els encarregats de tancar la jornada seran Arrels de Gràcia, el grup del
barri que oferirà el seu desplegament de guitarres i palmes.
SONS MODERNS
Dissabte serà el moment del
rock més modern de l’escena
musical. Les encarregades d’obrir
la festa seran les components de
la banda d’indie rock navarresa
Melenas, que donarà a conèixer
les cançons del nou disc que va
publicar a principis d’any.

Aquest és el quart any que La Sedeta acull els concerts del Festigàbal. Foto: Heliogàbal

Qui també arribarà amb
nou disc seran els vigatans Power Burkas, que al febrer van
estrenar ‘Mai nego l’oci’, amb el
qual ofereixen un nou so al
punk, el power pop i el post-

hardcore que els caracteritza. El
quartet de Vic passarà el relleu
als barcelonins Aliment, una
banda que també barreja el
pop i el rock.
A l’escenari també hi pujaran

els Mourn, un dels grups de rock
que, segons els especialistes, té
més projecció a l’escena musical
actual. Finalment, DJ Waterparties serà l’encarregat de tancar els
dos dies de festival a La Sedeta.
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