NOTA IMPORTANT: El Whatsapp de la
comunitat està limitat només a temes
rellevants del barri i de la vida veïnal

QR Telèfon:

QR Correu electrònic:

L’AV també disposa d’una bústia a la porta del local nº2 on es poden dipositar
fulls d’inscripció, cartes, suggeriments, reclamacions…
Joan Antoni Casas i Jesús Tejero com a responsables de les bases de dades de
socis i d’enterraments, tècnics informàtics i gestió amb el banc.
Aquest butlletí el fem:
Joan Antoni Casas, Alba Colillas, Jesús Tejero, Pere Erro, Toni Erro, Remei Mas,
María García, Francesc Lineros, Vicente Penís, Teresa Verde.
Col·laboradors:

M’omple

de goig poder-vos saludar una vegada més des de
l’associació de veïns i veïnes, bo i més quan tot apunta, i ara si
sembla que va de debò, que la campanya de vacunació de la
covid-19 que s’està duent a terme permet albirar en un horitzó no
gaire llunyà que podrem passar pàgina d’ una de les etapes més
fosques de les nostres vides. La crisi sanitària que n’ha acabat
provocant una d’econòmica i social sense precedents (i ens
pensàvem que després de la del 2008 ja ho havíem vist tot) ha fet
trontollar els fonaments de la nostre civilització tot deixant un
rastre de mort i patiment difícils de pair.

Si la declarada emergència climàtica ja plantejava a la prèvia
seriosos dubtes sobre la viabilitat de mantenir l’actual model
econòmic imperant a la majoria de països del món desenvolupat,
l’arribada de la COVID-19 ha suposat probablement el punt
d’inflexió definitiu perquè acceptem que ‘no sabem’, i que hi ha
poques certeses llevat que com a humans no podem seguir amb
la actitud actual de fer com si fóssim éssers omnipotents sense
cap vincle amb la Terra, i per això cal replantejar-se moltes
coses.

Hi ha coses però que dissortadament no canviaran, i és que
aquestes darreres setmanes ho hem pogut veure amb la
polèmica d “el banc de cal gravat” ,el que estava situat al mirador
de la Pau, i que ha obert un litigi entre ajuntament, mossos i
associació, ha posat de manifest la importància que hi hagi “algú”
que vetlli des de primera línia de carrer pel benestar dels veïns i
veïnes de Cal Gravat i per un adequat desenvolupament del barri.
L’entitat veïnal és aquest “algú”, com ho sou en bona mesura

totes i tots vosaltres des del moment que us comprometeu amb
un barri més cívic, més amable, més segur, més solidari, més
net... Al barri se’l respecta! I als veïns i veïnes se’ns escolta!
Acabo. Hi ha qui diu que s’estima el país fins a la última de les
seves pedres, i hi ha qui s’estima el seu barri fins a l’últim dels
seus bancs, què voleu que us digui.

Finalment voldria agrair en nom de tota la Junta, a totes les
famílies sòcies que any rere any feu confiança a l’associació i que
amb el pagament de la quota ajudeu a sostenir-la i a mantenir-la
activa. Gràcies. A les famílies que encara no en sou trobareu un
full d’inscripció a les pàgines interiors d’aquest butlletí, i heu de
saber que només són 18 euros l’any per família. (no podia
desaprofitar la ocasió per convidar-vos.)
A seguir bé veïnes i fins la propera.
Visca Cal Gravat! #NiUnBancEnrere

Joan Antoni Casas
President de l’AVV Cal Gravat-Bufalvent

ASSEMBLEA GENERAL

DE SOCIS I D'ENTERRAMENTS

ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE
CAL GRAVAT-BUFALVENT

Dissabte 3 de Juliol de 2021
A les 16:30 hores al local nº2 de la Plaça de Cal Gravat
Aquest

any amb les restriccions de la Covid-19, hem pensat de fer l'Assemblea General mixta. Una

part amb socis presencial, en el local número 2, caldrà seguir un ordre d'inscripció fins a arribar a
l'aforament autoritzat. La resta de socis/es podran seguir l'Assemblea per videoconferència. Una nova
experiència que la tecnologia ens dóna per contactar amb els socis malgrat les restriccions per la
pandèmia...

A partir de la publicació d'aquesta revista, es passarà el cobrament de la
quota de soci anual de 18 euros. Aprofitem aquesta nota per demanar al
soci/a que hagin fet algun canvi de compte, telèfon, adreça... que ens ho
facin saber al més aviat possible per regularitzar-ho.
Els socis/es que vulguin seguir l'Assemblea telemàticament poseu-vos en contacte amb l'Associació i
se us facilitarà l'enllaç de la videoconferència

Ordre del dia assemblea de socis/es
-En reunions que hem tingut amb els nous regidors de Barris, els hem presentat aquest projecte
al complet, que inclouen: pistes de bàsquet, futbol sala, petanca, barres d'exercicis de mobilitat
per totes les edats, pipicans, skateboard...
- Lectura de l’estat de comptes i aprovació, de l’exercici 2020
- Breu resum del que portem del 2021...
- Xerrada prevista: La Ratafia, com elaborar-la. Previs pel setembre
-Aquesta xerrada estarà anunciada a la pàgina web (www.calgravat.org), Facebook i Twitter de l’AV,
i a les portes dels dos locals.
-Casal d’estiu 2021.
-Nou projecte de la Plaça Lluis Sert
-Precs i preguntes.

ESTAT DE COMPTES

Ordre del dia enterraments
- Lectura de l'estat de comptes de la Secció d'Enterraments 2019
- Lectura de l'estat de comptes de la Secció d'Enterraments 2020
-Aprovació de l'Assemblea si s'escau.
- Totals socis d'enterro 486. El nombre d'associats ha baixat lleugerament, dels 499 que teníem
al començament del 2020.
-S'està estudiant la transformació d'aquesta secció d'enterrament, juntament amb altres
associacions de Manresa, en una cooperativa, aquest estudi l'està gestionant la Federació
d'Associacions de Veïns Manresa, s'anirà informant a mesura que es vagi avançant en aquest
tema a la pàgina web de la nostra associació, www.calgravat.org
- Breu resum de què portem del 2021...
-Precs i preguntes.

COMISSIÓ D'ENTERRAMENTS
Per qualsevol dubte o consulta que
volgueu fer podeu fer-ho:
-Al telèfon 938770125
-Al correu calgravat@calgravat.org
-O personalment dimecres d'11 a 13h
al local de l'AVV (Plaça de Cal Gravat
nº2)

Benvolgudes i Benvolguts,
Després d’uns mesos d’incertesa la biblioteca del Cal Gravat, va tornar a funcionar
amb “normalitat”, poden oferir servei de dinamització escolar, servei de préstec etc..
Gràcies que hem pogut obrir tots aquests mesos, hem fet diverses activitats amb els
infants, en especial una activitat proposada que la vam anomenar “ Connexions entre
nosaltres”, els va agradar tant que vam fer un mural on hi havia diferents imatges i
ells van posar el que més els hi agradava, i molta casualitat hi havia molta connexió
i els agraden les mateixes imatges, aquesta activitat ha agradat molt i han estat molt
motivats en conèixer quines connexions tenien entre ells, sense saber-ho.
Una altra activitat que els agrada molt, és pintar amb aquarel·les com s’acosta l’estiu
els hem proposat fer uns dibuixos sobre el mar i l’estiu, i estan molt inspirats, i amb
moltes ganes de poder gaudir del mar, el sol i la platja.
Esperant que aquesta situació millori i desitjant a tots ànims i paciència, rebin una
cordial salutació.

Teresa Verde
Dinamitzadora de la biblioteca de Cal Gravat

NOU TANATORI-CREMATORI
MÉMORA MANRESA
C/ Lemmerz, 1-5
(al costat del cementiri municipal)

L’únic crematori de la comarca
Servei 24 hores
Comiats personalitzats
Trasllats i repatriacions
Acords amb totes les companyies d’assegurances,
associacions de veïns i parroquials
Servei a particulars

Mémora ofereix servei a tot El Bages en els seus tanatoris de:
Artès · Balsareny · Manresa · Navàs · Sallent · Santpedor · Súria

900 231 132
www.memora.es

Como obtener gratis tu certificado digital de
forma fácil en tu PC y sin desplazarte
Pero antes aclaremos dudas….
¿Qué es el certificado digital?

El certificado digital es un documento electrónico en
forma de fichero, que identifica a una persona mayor
de edad con una clave y le permite hacer trámites por
internet.
El certificado tiene un periodo de
vigencia de cuatro años y puede
solicitarlo cualquier persona mayor de edad con su DNIe ( conociendo la clave del mismo ) a través de la página web
de la FNMT http://www.fnmt.es
¿Para qué sirve el certificado

?

El certificado digital sirve para agilizar la realización de
muchísimos trámites a través de internet, nos ahorra
tiempo, y nos permite hacer la gestión en cualquier momento, las 24h. Firmar cualquier documento con el certificado digital tiene la misma validez que si se realiza la
firma de forma presencial.
Además lo puedes instalar a la
vez en tu PC, tu Tablet y también
tu móvil.

¿Donde se obtiene el certificado digital?

La obtención es inmediata con tu DNIe y se realiza
desde http://www.fnmt.es como persona física, una
vez solicitado el certificado con dnie nos envían al
instante un correo electrónico con el código de
solicitud, el pro-ceso esta muy bien explicado y resulta
mas sencillo que años anteriores.
Se efectúa además una copia de seguridad del certificado pudiéndolo exportar a un
dispositivo de almacenamiento externo.
¿Qué trámites puedo hacer con el certificado digital?

Consultar tu inmueble / expedientes en la

Consultar tu datos e historial
médico en CATSALUT
Presentar reclamaciones y recursos.
Consultar tus puntos, pagar multas
en la DGT. También se pueden pagar
las multas de tráfico por internet si tienes el certificado.
Consultas y trámites de subvenciones. La tramitación de las subvenciones se agiliza por este método.

Pedir certificado de empadrónamiento, completar datos del
censo de población y viviendas….etc.
Firma y presentación electrónica de documentos y
formularios
oficiales.
Obtener informes y tarjeta de
asistencia en la Seguridad Social. Uno de los documentos
que se pueden solicitar es la
vida laboral
Gestionar asuntos en el
SOC. Tener que ir a la oficina de desempleo para sellar
la tarjeta del paro es una de las funciones que te evitas
ahora con el certificado.
Gestionar el borrador y la declaración
de la renta….. etc etc
Como novedad este
año 2021 ayudamos a todos nuestros socios a obtener el certificado digital
desde la AA.VV. si estas
interesad@ llamanos al
938770125 o envianos un
correo electrónico a :
calgravat@calgravat.org con tu nombre y teléfono para
concretar cita.

Robòtica

Orquidea abeja (Ophrys apífera)

Polinio

Orquídea fotografiada en Cal Gravat
(Anacamptis pyranidalis)







Vicente Penís Hurtado

Orquídea fotografiada en la Riera de Mura (Ophrys fusca)

SUDOKU
FACIL

DIFICIL

INTERMEDIO

soluciones

Fa uns anys vaig fer un escrit, també per la revista del barri, on criticava de
manera general als polítics i la seva forma tan peculiar d'escoltar als seus
conciutadans, és dir a tots nosaltres, persones abnegades que els votem. Sí
que ens escolten, però a la seva manera. En campanya electoral baixen dels
seus pedestals, es barregen amb nosaltres, visiten mercats oferint roses o
clavells, depenent del partit. Ara amb la Covid aquesta hipocresia és de les
poques coses que els soferts votants no hem de patir.
A part de demanar-te el vot, també et demanen que estiguis d'acord i diguis
amén, a tot allò que ells proposen.
La llista de desavinences amb el nostre consistori, per part meva, és bastant
llarga. Segurament cada ciutadà té la seva preferida, la meva pot ser aquesta,
l'enumeraré de manera resumida:
Començaré la meva crítica per un projecte de millora de ciutat, que se'ls va
ocórrer als responsables d'aquells moments: Els ferros de la plaça Catalunya,
continuant amb el nyap de formigó de la plaça de la Reforma i el pàrquing del
mateix nom, amb el pressupost sobrepassat que estem pagant els ciutadans
amb estacionaments de zona blava.
La Passarel·la del Salt dels Gossos, un nyap de ferro amb gens de gràcia
arquitectònica, que et dóna la benvinguda a la ciutat.
4º— Un projecte molt esperat, el traçat de la rotonda, un cop enllestit, els
carrils són tan estrets que ja des dels primers dies els cotxes i el bus de la
ciutat han de demanar tanda per passar.
5º— La idea de posar de sentit únic la carretera de Pont de Vilomara abans
d'obrir una altra alternativa, abocant tot el trànsit d'entrada a la ciutat des dels
polígons dels Trullols i Bufalvent pel carrer de Sant Cristòfol, va ser una idea
que encara l'estem patint. Ara sí que s'està fent el que s'havia de ve fet en un
principi, l'enllaç des de Prat de la Riba fins al polígon els Trullols.

6º— Aviat tocarà construir l'edifici d'oficines de les Conselleries de la
Generalitat al carrer Codinella. Conjuntament amb l'edifici, anirà un pàrquing
excavat en roca, amb un terreny d'igual semblança que el pàrquing de la
reforma. Esperem que aquest pressupost no es dispari com l'anterior.
7º— La Residència d'avis de la Font, un canvi de traçat del primer itinerari,
que no preveia cap intervenció, ara resulta que s'ha de fer un nou carrer
travessant el jardí d'aquesta residència i ha de ser tant sí com no. La foto de
protesta dels 20 presidents de les associacions de veïns de Manresa,
representant a les seves respectives associacions, als responsables de
governar el nostre ajuntament, els ha molestat i molt. Mai molestarà tant com
als usuaris de la residencia i del centre cívic i de la resta de ciutadans, que
veuen com els seus governants no escolten de cap de les maneres, les seves
queixes. Se'ls ha demanat per activa i per passiva que no es toqués el jardí i
que es continués amb el primer projecte pel carrer.

8º—Ara ens informen que la Generalitat projecta de fer una estació dels FCG.
Soterrar les vies des de Manresa Alta fins a la plaça d'Espanya i construir en
ella una estació. Això suposa una inversió entre 40 a 60 milions d'euros. Les
respostes de la Federació i les Associacions de veïns, és, que no veien
malament la inversió seria més interessant començar per la millora de l'actual
trajecte. Ara és d'una hora cinquanta minuts. La resposta a un servidor, del
regidor responsable: La Generalitat proposa l'estació i, si no es fa l'estació, no
es farà res. Amén.
9º—La recollida de residus selectiva. Punt molt important per la inversió i de
molta actualitat. En reunions amb l'ajuntament, se'ls ha proposat diferents
maneres de gestionar la recollida. Endevineu quina serà la fórmula triada pel
nostre consistori? Efectivament!, la que des d'un principi va proposar. Ja
aniran informant dels contenidors amb targeta i la manera que tindran per
esbrinar qui recicla bé i qui no. Això sí, si us plau perquè la salut del planeta
necessita que tothom es posi les piles, pel futur dels nostres fills, per la VIDA,
reciclem!!!
Segurament tu, si has llegit fins aquí tindràs una altra llista. Només he exposat
algunes de les meves discrepàncies des de fa anys amb els projectes del
nostre consistori, si teniu més de diferents, envieu-les a l'associació de veïns,
Plaça Cal Gravat-nº 2. Intentaré exposar-la a la pròxima revista.

Les denuncies i les queixes sobre les pràctiques incíviques són les que més rebem per
part del veïnat del barri. Com associació que representa al barri, recollim totes les
vostres queixes, surgències i denúncies i realitzem les actuacions pertinents per
intentar solventar-les, ja sigui per mitjà d’instàncies, reunions amb tècnics i regidors
de l’Ajuntament i diverses iniciatives per conscienciar a la població del barri.
Com vam comentar en anteriors edicions de la revista, creiem que, “la millor manera
de treballar aquestes problemàtiques és des de la pedagogia, fomentant el
coneixement de la normativa reguladora existent, i apel·lant sempre al sentit comú
de cada un de nosaltres”. Volem apel·lar en aquest article que cadascú de nosaltres
tenim una responsabilitat, uns drets i deures com a veïns i veïnes, per intentar que el
barri de Cal Gravat sigui un barri dinàmic, segur, sostenible i net.
A continuació posem per escrit un seguit de casuístiques més rellevants que s'han
donat al nostre barri en aquest 2020-21, i com s’han gestionat per part de l’AVV:


Excrements de gossos/animals de companyia

Gossos deslligats, excrements sense recollir, restes d’orina en el mobiliari urbà...
Aquests fets han provocat un augment de les queixes per part del veïnat i també ha
fet que moltes vegades la convivència veïnal del barri sigui difícil. L’associació tenint
en compte això ha fet un seguit d’iniciatives per intentar sensibilitzar i conscienciar a
la gent del barri sobre aquesta problemàtica, com recordar l’ordenança municipal
respecte als animals de companyia, reunions amb regidors i tècnics de l’Ajuntament
i la iniciativa dels adhesius cívics, una campanya que té com a objectiu recordar la
importància del civisme, enganxant un recordatori en els llocs on s’han trobat restes
d’excrements.



Restes vegetals i voluminosos

Pot ser que anant pel barri
t’hagis
trobat
restes
d’arbres, arbustos i altres
restes vegetals i mobiliari.
Aquests residus moltes
vegades s’han trobat al mig
del carrer o a prop de
material urbà. Des de
l’associació recordem que
aquests tipus de residus no
es dipositen al costat dels
contenidors ni pertanyen a cap dels contenidors que tenim al barri. Si us trobeu en
el cas que teniu aquests residus s’han de portar a la deixalleria o trucar al 010 a que
els vinguin a recollir. Fem de Cal Gravat un barri més net i sostenible!


Problemàtica Transformador Endesa

Brossa,
deixalles
i
concentracions
de
joves
darrera i per la zona del
transformador d’Endesa, just
davant de l’Institut de Cal
Gravat. Gràcies a diverses
aportacions dels veïns de la
zona, s’ha pogut localitzar
aquest punt com a zona on
succeeixen
diversos
fets
incívics.
L’associació
ha
realitzat instàncies i reunions amb regidors i tècnics de l’Ajuntament (reiterant les
queixes i intentant donar força a les instàncies realitzades per els veïns de la zona)
per explicar el conflicte i trobar solució o crear iniciatives al respecte. Per part de l’AV
s’ha demanat a l’Ajuntament que s’incrementi la neteja de la zona i que es canviïn de
lloc els contenidors. També s’ha parlat amb l’Institut de Cal Gravat referents als joves
i adolescents que freqüenten la zona i amb els mossos d’esquadra, per demanar més
vigilància i solvatar el possible punt de reunió de drogues que presentaria la zona.

Des de

l’AVV de Cal Gravat-Bufalvent, volem anunciar que, malaurad

ament una altre any a causa de l’actual situació de pandèmia que s’està
vivint arrel del COVID-19 i per garantir la salut de tots els assistents
aquest any no es durà a terme la Festa de Sant Joan prevista pel 23
de juny. Recordem que aquesta festa contemplava diversos actes, com
la popular Foguera de Sant Joan, el repartiment de coca i xo colata i un
espectacle.

Volem

agrair a l’Hipermercat Carrefour

Manresa la seva fidel col·laboració amb
l’Associació, on cada any ens ha ajudat a que
aquesta festa es pugui realitzar, aportant el
menjar i beure per a tots els assistents.

Lamentem no poder seguir amb la tradició d’aquesta festa un altre any
més, però esperem poder tornar a celebrar-la com cal quan la situació ho
permeti.

Cordialment
Junta de l'AVV de Cal Gravat-Bufalvent

Introdueix-nos una mica el teu
negoci, com va començar, els
seus orígens, quina ha sigut la
seva evolució, quins productes
i serveis oferiu.
Fa 9 anys que vaig obrir la
perruqueria, quan jo tenia 21
anys.
La meva trajectòria laboral ha
sigut molt positiva i realment puc
dir que he tingut molt bona
recepció al barri.
Els meus principis en l’ofici de
perruquera van ser treballant per
conté aliè, fins que vaig sentir una
necessitat
de
progressar
laboralment
i personalment,
necessitava despertar la meva
part més creativa, fins que
finalment em vaig animar a obrir la meva pròpia perruqueria, aportant la meva
pròpia ètica de treball i el meu estil de vida a la meva feina. La perruqueria
que tots coneixeu era abans un garatge i mica en mica el vaig anant fent i
decorant.

Quins projectes de futur teniu?
Actualment tanco etapa. M’ha costat molt decidir, porto dos anys pensant-hi.
Deixaré la perruqueria de Cal Gravat i començaré una nova etapa. Ara mateix
tinc molts projectes en l’aire, sento que he tingut la creativitat adormida i

necessito reconciliar-me amb la professió i en mi mateixa. Pot ser que les
conseqüències de la Covid-19 m’hagin influenciat en aquesta decisió, el fet
d’obrir més d’onze hores per molt poca remuneració. Crec que em decantaré
per la formació, vull aprendre coses noves i tornar a avivar la meva motivació.

3.Quina és la part més gratificant de la teva professió?
La part més gratificant de la meva professió és el contacte amb la gent i tot
el que m’han aportat, tan energèticament com emocionalment. Els vincles
que he creat amb la gent del barri. Els demés pensen que sóc jo els que els
hi he aportat alguna cosa, però realment són ells/elles els que m’han aportat
a mi.

4. Us heu sentit acceptats i integrats al barri? Quina recepció creus que
ha tingut el teu negoci?
Ens hem sentit molt integrats i acceptats. Precisament per aquest motiu
m’ha costat molt fer el pas de marxar, perquè m’he sentit molt estimada. La
recepció de la perruqueria ha sigut excel·lent.

5. Es té previst que d’alguna manera es segueixi tenint aquest servei de
perruqueria al barri? Algun traspàs o substitució?
Per la meva part no, no contemplo cap tipus de substitució o traspàs cap a
algun altra persona.

6. Què opines del barri de Cal Gravat-Bufalvent?
Tot i que he de dir que no m’he involucrat moltíssim en la vida veïnal i
associativa, he de dir que crec que Cal Gravat-Bufalvent és un barri molt
integrador i que realment es fan coses per millorar el barri. Només fa falta
mirar com d’acceptada i integrada em vaig sentir jo en tot el meu procés
laboral, això ja diu molt del barri.

passat 23 d’abril vam trobar a faltar un banc situat al capdamunt del
Carrer Puig i Cadafalch, davant de l’Institut de Cal Gravat . Recordem que
aquest banc era freqüentat regularment per alumnes de l’institut en hores
d’esbarjo, per veïnes que passejant el gos i decidien aturar-se una estona a
observar el batec de la ciutat, per veïns de més edat que sols o
acompanyats trobaven en el banc l’indret idoni per reposar una estona
mentre recuperaven l’alè, o per forans d’altres barris de Manresa que havent
descobert el mirador, al vespre des de dins del cotxe o asseguts al banc
compartien un mos o un glop tot delectant-se de la Llum de Manresa. Val a
dir que aquest banc, juntament amb altres que es van posar en el seu
moment l’any 2015, van ser fruit d’un procés participat intern a l’ens veïnal i
que posteriorment va ser revisat i acceptat per part del consistori Manresà.

El

Després

de comunicacions amb diverses regidories de l’Ajuntament de
Manresa es vam assabentar que la retirada del banc va ser deguda d’una
petició dels Mossos d’Esquadra, al·legant motius de seguretat.

El

17 de maig va tenir lloc a petició de l’ens veïnal una reunió entre
representants del cos dels mossos d’esquadra i representants de
l’associació de veïns i veïnes, reunió valorada posteriorment molt positiva i

fructífera, de caràcter
dialogant i conciliador,
on les dues parts van
exposar
els
seus
arguments
i
va
desencadenar en l’acord
de que es tornaria el
banc al seu lloc, fet que
agraïm al cos policial.
Ens vam trobar llavors
amb la no actuació per
part dels ens municipals en retornar el banc al seu lloc, així que l’associació
es va posar en marxa: notes de premsa als mitjans de comunicació i cada
dimecres ens trobàvem al lloc on hi havia el banc, com a mode de protesta,
reclamant que es retorni quan abans millor. Ens plau informar que el
passat 10 de juny el banc va ser retornat! Gràcies a tot el veïnat que es
va implicar!

Benvinguts

veïns i veïnes! En aquest article us presentem un projecte que

portem cavil·lant i rumiant des de fa temps. Com ja sabeu, Cal Gravat conté
una gran plaça, qua si ben mig del barri, anomenada Lluís Sert, zona de grans
dimensions on solem fer la Foguera de Sant Joan. Aquesta plaça però, avui en
dia està molt desaprofita da i mal utilitzada, a més que per les condicions i
pendent en les que es troba, g enera barrancs, aigua estancada i enfangada...

Per aques ts motius l’Associació va preparar fa uns anys un projecte, realitzat
per un grup d’arquitectura que englobés totes les infraestructures i serveis que
creiem necessari per fer d’aquesta plaça un punt de trobada i un espai de
dinamització on poder fer diverses activitats d’oci, lleure i esport.

En

2020 i 2021, l’Associació ha recuperat aquest projecte anterior i l’ha
actualitzat, aportant nous serveis i canvis que creiem vitals pel barri. Ara, però,
us toca a vosaltres!

Volem

fer aquest procés més cooperatiu i comunitari possible. Per això us
comentem que aquest projecte estarà exposat al local nº2 de l’Associació
després de la publicació d’aquesta revista i us convidem a venir a dir la vostra
opinió. De cara al setembre i amb el veïnat interessat es realitzaran diverses
reunions per poder acotar el projecte, reunir les diverses opinions i suggerències
i adaptar el projecte a un més cooperatiu i comunitari, tenint en compte l’opinió
de tot el veïnat i les diverses entitats i serveis de la zona i del barri.

Una vegada acotat tot, es presentarà el projecte en els ens municipals
pertinents per poder executar la iniciativa generada.

Per

més
informació no dubteu en comunicar-vos amb nosaltres:
calgravat@calgrava.org, trucant al 938770125 o presencialment al local de
l’Associació (Plaça de Cal Gravat nº2).

Fem

una crida doncs, a la participació. FEM DE CAL GRAVAT UN
BARRI MILLOR!

1. ZONA DE PÀRQUING
2. CAIXA DE SUMINISTRE ELÈCTRIC
3. ZONES VERDES
4. PASSEIG
5. ZONA D’ESBARJO AMB PARC
INFANTIL, APARELLS DE
GIMNÀSTICA I FONT D’AIGUA
6. ZONA D’ESTADA AMB BANCS PER
SEURE
7. PLAÇA JOSEP LLUÍS SERT
8. ZONA DE CÀRREGA DE COTXES
ELÈCTRICS
9. PLAÇA PER ESPECTACLES I ACTES
AMB GRADA PER SEURE
10. MARQUESINA I PARADA BUS
11. PUNTS D’IL·LUMINACIÓ: FANALS
12. CANVI DE CIRCULACIÓ VIÀRIA

Pardal xarrec
inspeccionando la caja-nido

Pollitos de mallarenga
carbonera

La naturaleza no es un
lujo, sino una necesidad del espíritu humano, tan
vital como el agua o el buen pan.

Pollitos de mallarenga blava (herrerillo común)

Edward Abey

