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El programa de festa major que regala l’AVUI inclou 22 carrers guarnits i la resta d’activitats del 15 al 21 d’agost

Gràcia 05 aposta per la festa a
les places i l’homenatge a Ovidi
La celebració manté el concurs de balcons engalanats

Carles Sabaté
BARCELONA

Gràcia 2005 es-
calfa motors.
La Federació de
Carrers va pre-
sentar ahir el
programa d’ac-
tivitats per a la
setmana del 15
al 21 d’agost. La

festa d’enguany recuperarà ac-
tivitats a quasi totes les places
de la vila, homenatjarà l’actor
Ovidi Montllor i mantindrà el
concurs de balcons guarnits,

sense oblidar el tradicional
dels carrers. Un total de 22 car-
rers es guarniran aquest any,
un menys que l’any passat. La
festa del 2005 vol arraconar la

polèmica pels incidents de
l’estiu del 2004 i aprofitar l’in-
crement del pressupost i les
subvencions per “gaudir i viure
amb harmonia la festa”, pro-

posa el regidor republicà del
districte, Ricard Martínez.

El pressupost de la festa del
2005 frega el milió d’euros.
L’augment de les subvencions
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NINA VAN DEN BERG

públiques ha permès augmen-
tar, per exemple, el nombre de
serveis.Hi haurà 40 lavabos al
carrer, tot i que els bars conti-
nuen amb l’obligatorietat de
deixar entrar els visitants als
seus serveis.

L’AVUI regala amb aquest
exemplar el programa oficial
de la festa. El pregó el llegirà la
psicopegagoga Remei Sipi,
molt vinculada a les activitats
de suport a la immigració.

Un dels àmbits que aquest
any es potencien, seguint les
propostes marcades per la co-
missió cívica de debat sobre la
festa, són les activitats a les pla-
ces. S’ha procurat que cada
plaça disposi d’algun acte “i es
potenciaran les activitats diür-
nes per als residents”, va ex-
plicar el regidor Martínez. La
del Diamant inclou la Festa de
la Coordinadora Popular.
Aquesta trobada no l’organit-
zen els carrers, i tradicional-
ment havia estat definida com
l’alternativa. Aquest adjectiu se
l’endú, des de fa uns anys, la
festa itinerant que munten els
col·lectius okupes del barri.

Carrers guarnits:
Berga, Bruniquer, Casal d’Avis Siracussa, Joan Blanques (dalt), Joan
Blanques (baix), Llibertat, Martínez de la Rosa, Mozart, plaça del Nord,
plaça Raspall, plaça Rius i Taulet, placeta Sant Miquel, Progrés,
Providència, Puigmartí, Reig i Bonet, Sant Agustí,Tordera, Torres,
Vallfogona, Verdi (mig), Verdi (dalt).
Concurs de balcons:
El concurs de guarniments de balcons es farà el 15 d’agost.
Carrer Ovidi:
El carrer Igualada homenatjarà Ovidi Montllor, en el desè aniversai de
la seva mort. Acollirà una exposició de fotografies, penjarà lletres de
cançons, emetrà una pel·lícula i teatre a la fresca.
Música:
A l’oratori Sant Felip Neri: Toti Soler, Ester Formosa, Carles Rebassa,
Laura Simó, Joan Isaac... Al carrer Bailén (Còrsega-Indústria): La Carrau i
Mesclat. Dansa i teatre al passeig de Sant Joan.
Places:
La Rovira mostra tallers artístics dels centres penitenciaris. La
Revolució exposa productes etiquetats en català, la Virreina, artesania.
La del Sol se centra en el folk del Centre Artesà Tradicionàrius, i la
Joanic, en les activitats infantils.
Festa alternativa:
Plaça del Diamant, organitzada per la Coordinadora Popular de Festes.

LES FESTES DE GRÀCIA

A L’ESTIU, TAMBÉ RAC1 Aquest estiu gaudeix
del millor esport.

Tota l’actualitat esportiva i els principals
esdeveniments de l’estiu.

Les grans cites:
LA SUPERCOPA D’ESPANYA AMB EL BARÇA-BETIS

TROFEU JOAN GAMPER AMB EL BARÇA-JUVENTUS

 L’INICI DE LA LLIGA:

DEPORTIVO ALAVÉS - FC BARCELONA

RCD ESPANYOL - GETAFE CF

Programació:
100 METRES de dilluns a divendres de 14.00 a 14.15h

PRIMER TOC de dilluns a divendres de 19.00 a 20.30h

TU DIRÀS de dilluns a diumenge de 23.00 a 01.00h

Barcelona 87.7 FM I Girona 100.1 FM I Tarragona
99.2 FM I Lleida 90.3 FM I Catalunya Central 101.1
FM  I El Garraf 94.1 FM  I  Terres de l’Ebre 101.0 FM
I Castell d’Aro 99.9 FM I Osona  101.2 FM I Garrotxa
100.3FM I Ripollès 87.7 FM I Cerdanya 87.7 FM


