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DIMARTS
9 DE DESEMBRE DEL 200834 Cosesde lavida GRAN BARCELONA el Periódico

NECROLÒGIQUES
SANCHO DE ÁVILA
Mercedes Poy Valín, 99 anys, 8.45 hores. Agripi-
na Sanz Villagra, 87 anys, 9.10. Antonia Álamo
Fornielles, 83 anys, 9.25. Concepción Viger
Olivé, 75 anys, 9.50. Josefa Sala Tremosa, 78
anys, 10.00. Montserrat Solé Jepte, 84 anys,
10.05. Nicasio San Juan Fernández, 90 anys,
10.30. Federico Barros Pardo, 67 anys, 10.30.
Miguel Cabiol Castella, 82 anys, 10.45. Sabino
de la Rubia Cañizares, 85 anys, 11.10. Antonio
Amorós Carrera, 69 anys, 11.50. Josefa Ortega
Pérez, 90 anys, 12.05. Sagrario Ballesteros
Martínez, 75 anys, 12.30. Francisco Pardo
Domínguez, 68 anys, 12.45. Ernesto Bernal
Pérez, 88 anys, 13.10. Sebastiana García Ce-
brián, 94 anys, 15.15. Mercedes Ribot Raig, 90
anys, 15.30. Francisca Pérez Garrido, 83, 16.00.

Serafín Román Meléndez, 88, 16.10.

LES CORTS
Francesc d’Assís Vilasis Martínez, 77 anys, 9.00
hores. Teresa Armengol Corominas, 86 anys,
9.15. Pilar Codorniu Benedicto, 90 anys, 9.45.
Antonia Campana Casanovas, 87 anys, 10.00.
Antonio Arévalo Pelecha, 61 anys, 10.30. Con-
sol Vergés Casadesus, 88 anys, 10.45. Adela
Piera Escofet, 98, 11.15. Camilo Carrero Blan-
co Martínez de Galins, 73, 11.30. Isabel Martín
Martín, 77, 12.00. José Pubill Perarcobi, 91
12.15. Francisco Nogueroles Casas, 90, 12.45.
Leonor Ferrer Gozalbo, 87 anys, 16.15 hores.

COLLSEROLA
Concepción Fernández Zurita, 97 anys, 9.00

hores. Ramon Torné Almuni, 88 anys, 9.45 ho-
res. Luis Gil Sos, 77 anys, 10.30. Pedro José
Blasco Gracia, 88 anys, 11.15. Eloisa Ferrer
García de Quesada, 81 anys, 12.00. María Dolo-
res Alpresa Méndez, 86 anys, 12.45. María
Cañadas Larrea, 72 anys, 13.30. Carmen Agui-
lar Pazos, 93 anys, 15.30 hores. Rafael Ales
Flores, 66 anys, 16.15 hores.

SANT GERVASI
Joaquina Bosch Roig, 80 anys, 10.30 hores.
Francisca Torrents Sabat, 87 anys, 12.30 hores.
Trinidad Marrodan Meléndez, 83 anys, 15.30
hores.

Llista facilitada per Serveis Funeraris de Bar-
celona. Més informació, al 902.076.902.

La Casa Elizalde celebra 25
anys amb un xou circense

ANIVERSARI A L’EIXAMPLE

b

CRISTINA GARDE
BARCELONA

El centre cívic
municipal és el que
ofereix més oferta
cultural de Barcelona

L
a Casa Elizalde, situada al
carrer de València, al costat
del passeig de Gràcia, s’ha
consolidat en un quart de

segle com el centre c ív ic que
organitza més act iv i tats cul -
turals a Barcelona. Demà celebra el
seu 25è aniversari amb una exposi-
ció fotogràfica, un itinerari cultural
i un espectacle circense a la façana
de l’edifici. «Volíem que la celebra-
ció fos molt participativa i que re-
flectís la vida al centre, que és molt
activa», assegura la seva directora,
Miriam Alcaraz.

Aquest any, la Casa Elizalde ha
ofert 617 cursos, en què han partici-
pat 12.500 persones. També ha orga-
nitzat espectacles musicals, infantils
i de dansa, obres de teatre, projec-
cions de cinema i exposicions artísti-
ques. A aquestes activitats hi han as-
sistit 55.000 persones. El centre cívic
coordina, a més a més, itineraris
històrics i lúdics per Barcelona, com
el que recorre els llocs novel.lescos
de L’ombra del vent –l’arxiconegut lli-
bre de Carlos Ruiz Zafón–, i cedeix
els seus espais a les entitats que ho
demanen.

QUALITAT I VARIETAT / «Hem treballat
amb un objectiu molt clar, oferir oci
cultural de molta qualitat i amb
molta varietat», diu Alcaraz, que
considera que «qualsevol pot trobar
almenys cinc cursos que li interes-
sin» entre tota l’oferta cultural del
centre.

Encara que l’acollida dels barcelo-
nins és més que evident, la majoria
dels usuaris, un 80%, són dones.
«No és una cosa buscada, suposo que
té a veure amb el fet que elles consu-
meixen més productes culturals»,
afirma Alcaraz.

Per celebrar els 25 anys d’història,
la Casa Elizalde ha organitzat un es-
pectacle nocturn a l’estil Cirque du

Soleil, que han anomenat De tots co-
lors. «L’espectacle de clausura de la
celebració vol deixar que la casa s’ex-
pressi i expliqui la seva història», re-
sumeix Alcaraz. La directora explica
que serà un muntatge de llums i
acrobàcies aèries, que farà que «la
casa parli». Tot aquell que vulgui po-
drà assistir a l’espectacle, que ocu-
parà la façana interior de l’edifici i
es podrà veure des del pati.

A més, el centre cívic ha muntat
un itinerari d’animació, circ, teatre i
música amb Claret Poltrona, De
Mortimers, Pep Callau, Circo Deli-
cia, Robert Govern i Gralla Manufac-
tures Teatrals, entre altres. Als itine-
raris, que són gratuïts, hi podran as-
sistir grups de 15 persones, que
s’hauran d’apuntar prèviament per
telèfon o a la mateixa seu.

HOMENATGE A LES PERSONES / També
demà s’inaugurarà l’exposició 25
anys, 25 veus, amb fotografies d’Hele-
na Agell. «L’exposició és un home-
natge a totes les persones que han
col.laborat amb Casa Elizalde, des de
professors fins a veïns, usuaris o ar-
tistes», explica Alcaraz. H

b El 80% dels
usuaris apuntats
a les activitats
són dones

De residència a
seu del negoci
familiar
d’automòbils

33 L’ajuntament va declarar la
Casa Elizalde patrimoni arqui-
tectònic de la ciutat el 1978. La
casa, que havia estat la residèn-
cia de la família Elizalde i des-
prés seu de l’empresa familiar
d’automòbils i motors, estava en
ruïnes. El 1981, el consistori la va
comprar finalment i, dos anys
més tard, va començar la seva
activitat com a centre cultural.

33 La Casa El iza lde va co-
mençar oferint uns 20 cursos per
any i va anar-los ampliant fins al
1994, any en què es va produir
una gran eclosió. A partir del
2001, el centre s’ha anat consoli-
dant com el que ofereix més
oferta cultural de la ciutat. En els
25 anys d’història, la Casa Elizal-
de ha tingut cinc directors.

SANTIAGO BARTOLOMÉ

33 Preparatius a la Casa Elizalde, divendres passat.


