
ca Joan Duran, un dels responsa-
bles, que calcula que el bar podria 
obrir les portes la setmana del 9 
de novembre. 

RECOLLIDA DE FONS / Les obres a l’edi-
fici han costat tres milions d’euros. 
L’Institut de Cultura de Barcelona 
(Icub) hi va aportar 1,3 milions. «La 
resta serà coberta amb un préstec 
bancari de 700.000 euros i diversos 
patrocinis», detalla el president.
 El fons d’inversió KKH aporta-
rà 850.000 euros si tira endavant el 
seu projecte a les antigues oficines 
del Deutsche Bank. Lluïsos de Grà-
cia, a canvi, cedirà els drets d’edifi-
cabilitat de la seva seu. Però men-
tre es desencalla el tema de l’ho-
tel de KKH –o dels pisos de luxe, 
segons les últimes informacions– 
els Lluïsos de Gràcia han impulsat 
la campanya de recollida de fons 
400x500, la recta final!  
  L’objectiu de la campanya és 
avançar 200.000 euros. «Volem im-
plicar-hi 400 famílies amb un do-
natiu de 500 euros en dipòsit, a tor-
nar en dos anys. De moment ja te-
nim recollits 27.000 euros», apunta 
Hosta. H

J El reformat teatre dels Lluïsos 
de Gràcia inicia una nova etapa 
al novembre amb la temporada 
2015-2016. Després de més d’un 
any d’obres, la sala reobre el 
pròxim 21 i 22 de novembre amb 
el clàssic Somni d’una nit d’estiu 
de Shakespeare a càrrec del 
grup de teatre Sotacabina 
Teatre. Els objectius d’aquesta 
temporada són apostar per les 
companyies joves i consolidar 
l’espai com una sala 
especialitzada en titelles. «La 
sala obrirà amb més ganes que 
mai de convertir-se en punt de 
referència del teatre jove i 
familiar a Barcelona», explica el 
president de l’entitat, Oriol 
Hosta.

J La nova temporada acollirà 
entre el novembre i l’abril sis 
companyies de titelles que 
oferiran sessions dedicades 
exclusivament a les escoles. Per 
fomentar la creació teatral jove, 
els Lluïsos de Gràcia 
organitzaran una nova edició del 
festival #NanoTeatre el mes de 
gener vinent i oferiran dues 
noves residències artístiques.

J Les dues propostes que 
assajaran i estrenaran al teatre 
dels Lluïsos de Gràcia seran 
Contra la paret, del Col·lectiu La 
Pública, i La Trinxera, de la 
Companyia Laura.  Les dues 
obres són inèdites i tenen en 
comú el lideratge jove i un 
rerefons social.

ELS LLUÏSOS 
ALCEN EL TELÓ 

teatre

PREMIS 3 El Club Natació 
Catalunya i el Club Esportiu Eu-
ropa van guanyar els premis Nit 
de l’Esport de Gràcia 2015 pels 
seus equips femení de waterpo-
lo i masculí de futbol, respectiva-
ment. Els nedadors de l’Esportiu 
Claror Mireia Pacheco i Juan M. 
Cámara es van emportar els pre-
mis individuals.

Waterpolo i futbol, 
grans vencedors de 
la Nit de l’Esport

EDUCACIÓ 3 L’Escola Bressol 
Municipal Escorial (Travessera 
de Dalt, 94), en funcionament 
des del 14 de setembre, va ser in-
augurada oficialment divendres 
passat, 23 d’octubre. L’alcaldes-
sa Ada Colau va assistir a l’acte. 
L’EBM Escorial és la primera de 
la ciutat que acollirà nens amb 
diverses discapacitats.

Ada Colau inaugura 
la primera guarderia 
inclusiva de la ciutat

MÚSICA 3 El festival de músi-
ca experimental i avantguarda 
LEM encara la recta final de la 
seva 20a edició. El programa in-
clou concerts de bandes i artistes 
locals i internacionals fins dis-
sabte que ve, 31 d’octubre, per di-
ferents espais de Gràcia com l’Es-
pai Jove La Fontana, La Sedeta i la 
sala Almo2bar.

La 20a edició del 
festival LEM encara 
la recta final

SANITAT 3 L’ajuntament ha de-
cidit assumir la gestió del ser-
vei d’urgències de l’Hospital 
de l’Esperança (Sant Josep de la 
Muntanya, 12) per respondre a 
la demanda dels veïns. Aquest 
servei s’activarà l’1 de desem-
bre i funcionarà fins a la mitja-
nit amb personal mèdic del CAP 
Larrard. 

Ampliat l’horari  
de l’Hospital de 
l’Esperança

al mestre Albert Billeter», explica 
Lafarga. 

El record de Babiano

A la portada del llibre també hi 
apareix el nom d’un altre il·lustre 
membre del Taller d’Història de 
Gràcia. «El llibre es va començar 
a gestar a finals del 2013 a quatre 
mans, amb el meu amic Eloi Babia-
no. La seva hospitalització i poste-
rior mort, el febrer d’aquest any, va 
estar a punt de truncar el projecte. 
Però, després d’uns quants mesos 
sense fer res, vaig pensar que l’ha-
via d’acabar», recorda Contel, que 
considera que aquest llibre  «supe-
ra totes les seves expectatives». El 
seu amic, afegeix, «estaria molt or-
gullós del resultat final». H

33 Al cor de la Vila de Gràcia 8 Contel mostra orgullós el seu llibre, amb el campanar al darrere.

Un campanar sen-
se església presideix 
la plaça de la Vila 
de Gràcia des de fa 
150 anys. Amb mo-
tiu d’aquest aniver-

sari, Josep Maria Contel, membre 
del Taller d’Història de Gràcia, pre-
senta El campanar de Gràcia, un llibre 
ple de curiositats i anècdotes al vol-
tant d’aquesta majestuosa i icòni-
ca torre. «Durant la Revolta de les 
quintes, el 1870, una dona es va en-
carregar de fer repicar les campa-
nes cada dia, malgrat els bombar-
dejos per part de l’Exèrcit espanyol. 
Aquest fet va marcar un abans i un 
després. Des d’aleshores el campa-
nar va passar a simbolitzar la valen-
tia i l’esperit de rebel·lia d’un barri», 
recorda Contel.
 El campanar de Gràcia, editat per 
l’ajuntament i a la venda en algu-
nes llibreries del districte, inclou un 
apartat amb nou col·laboracions, 
nou aproximacions diferents i com-
plementàries al Big Ben gracienc. 
Contel cedeix la paraula a diferents 
persones relacionades, en algun mo-
ment, amb aquesta obra civil i fun-
cional. «És un llibre sobre la histò-
ria del campanar, però inclou pers-
pectives i reflexions interessants, 
de veus autoritzades com la de l’an-
tropòleg Josep Fornés, director del 
Museu Etnològic de Barcelona, o 
Vicenç Sanclemente, exdirector de 
la publicació Carrer Gran», explica 
Contel. 

Episodis desconeguts

Les 178 pàgines del llibre, il·lustrades 
amb nombroses fotografies de la col-
lecció personal de Contel i de dife-
rents arxius municipals, donen per 
narrar molts episodis, alguns desco-
neguts per la majoria dels veïns. Ai-
xí, El campanar de Gràcia rememora 

la creació del Club Excursionista de 
Gràcia en un banc a l’ombra de la tor-
re, o la història del primer gegantó 
del barri, Pepitu Campanar, realitzat 
a imatge i semblança de la torre.
 L’escriptora Carla Gràcia, de 34 
anys, també col·labora en el llibre. La 
seva primera novel·la, Set dies de Grà-
cia, es desenvolupa en plena Revolta 
de les quintes. «En aquest capítol ex-
plico què em va portar a escriure la 
novel·la i, sobretot, subratllo l’apor-
tació de les dones en aquest episo-
di», diu la jove escriptora, que ja pre-
para la seva segona novel·la.
 El geògraf Joan Lafarga, autor de 
la novel·la El rellotger de Gràcia, apor-
ta un fragment de la seva obra. «Em 
va semblar una cosa original, dife-
rent. En aquest text es recrea el mo-
ment en què encarreguen el rellotge 

L.B.
BARCELONA

 JOAN PUIG

Una novel·lista 
i un geògraf 
col·laboren en 
l’obra, en què 
també va participar 
un membre del 
Taller d’Història 
que va morir

El Big Ben de Gràcia
Un llibre recull la història del campanar de la plaça de la Vila H El volum il·lustrat, de 178 
pàgines, descobreix curiositats amb motiu del 150è aniversari de la icona del districte
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HORTA-GUINARDÓ 3 El Casal de Barri Can 
Travi es popularitza amb la guitarra r P. 51

SANTS-MONTJUÏC 3 El renovat mercat
de Sants atrau botigues r P. 52


