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Aquestes són les primeres festes del barri 
sense el pare. Unes festes, un barri i una 
gent que s’estimava molt. 

Potser ja ho sabeu, que en Ramon fa 
uns anys va dedicar temps i esforços a 
escriure la seva història, com a forma de 
visionar una pel·lícula per segona vegada, 
per reviure històries, comportaments, 
sentiments i emocions i deixar-nos un 
llegat...

Us deixem alguns fragments del llibre 
que en parla i que va escriure amb molt 
d’amor sobre la història de la nostra 
família que va créixer en paral·lel amb el 
barri de Gràcia i que...

L’arribada al barri
Finalment, un bon dia del mes d’abril de l’any 1945, 
es va presentar el meu pare, i em va dir: “vinc a bus-
car-te perquè tenim una nova casa i vull que la vegis” 
(...). “Ja arribem, és aquella casa”, van ser les paraules 
del pare, quan vàrem entrar al carrer Umbert, fins a 
arribar a una cantonada, que donava a un carrer molt 
més ample, que era el de l’avinguda Diputació.
El cost del nostre lloguer era de 720 pessetes cada 
any, és a dir 60 cada mes, el que desmunta que fos-
sin cases barates, perquè la mitjana del  que es paga-
va per cases i pisos a Manlleu era tan sols d’unes 40 
pessetes mensuals.

Els meus veïns
Molts procedien de pagès, de can Ramisa, de la Gle-
va, de Sant Hipòlit, de Roda, de Sau, de Susqueda i 
molts altres llocs. I aquesta gran diversitat l’originava 
principalment, perquè s’incorporava a aquesta nova 
comunitat, moltes parelles acabades de casar que 
els va atraure venir-hi a viure.
I si diversa era la procedència dels veïns, encara ho 
era més els seus orígens. Hi havia gallecs, extre-
menys, andalusos, bascos, aragonesos, valencians, 
murcians, i sobretot castellans de Madrid, Lleó, Gua-
dalajara, Sòria, etc., que tot i aquest aiguabarreig, 
sempre hem tingut una convivència exemplar, que 
la majoria del poble de Manlleu considera envejable.

L’Associació de Veïns del Barri de Gràcia 
Ser un component de la primera Associació de 
Veïns del Barri de Gràcia (la pionera de la comarca 
d’Osona), tampoc va resultar endebades, perquè a 
part de muntar festes molt engrescadores, va mo-
tivar que la gent fes acte de presència per somoure 
al primer Ajuntament democràtic, fent saber que hi 
havia vida més enllà del centre del poble Manlleu, 
i que ja tocava arranjar els nostres carrers, places i 
espais verds, que amb tossuderia vam anar aconse-
guint amb escreix.

ENTRE TOTS

FAREM EL BARRI

Recordant a Ramon Codina
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L’embrió de les primeres festes 

Feia unes setmanes que mossèn Jaume em va dir 
que un grup de joves estudiants del Barri, li havien 
manifestat la voluntat d’organitzar unes festes, im-
mediatament després dels dies de la Festa Major de 
Manlleu.

La principal finalitat no era només -que també- 
muntar uns dies de gatzara, sinó  despertar la idea 
de constituir una Associació de Veïns, que perme-
tés que tothom pogués exercir el dret de participar 
col·lectivament en els afers públics”.

Ens vàrem reunir un capvespre al Casal, i potser hi 
havia algú més, però  representant al grup del “seny”, 
hi estàvem presents, en Jaume Terridas, Joan Si-
tjà, mossèn Jaume i jo. I per part dels de la “rauxa”, 
en Pere Pous, Francesc Ligorred, Joaquim Albare-
da, Magda Bassas, Miquel Sitjà i en Jaume Collell. 
Aquelles primeres festes de Gràcia, podíem quedar 
curts de diners- que tampoc va ser- però en absolut 
d’idees.

Les primeres festes de Gràcia 
Una bona part d’aquells dies es van dedicar a la cana-
lla, amb jocs de cucanya, tallers de pintura i sobretot 
organitzant unes extraordinàries olimpíades, que 
van aplegar uns centenars de nens i nenes, que s’ho 
van passar d’allò més bé, i els seus familiars, potser 
més encara.
També hi va haver un aiguabarreig, que anava des 
d’un concurs de grills, fins a sessions de cinema, 
teatre i xerrades de gran nivell (com la de l’eminent 
Artur Perelló sobre la problemàtica dels Barris de Ca-
talunya).

El plat fort, però, per a tot el jovent del Barri i de la 
gentada que ens va venir de fora, el va protagonitzar 
les actuacions de la Marina Rossell i de l’Ovidi Mont-
llor, que varen fer que en un vist i no vist, s’esgotessin 

les entrades del teatre, i poguéssim satisfer sense 
problemes, el preu acordat de la seva contractació.
Vaig tenir el goig de parlar llarga estona amb l’Ovidi, 
aprofitant el parèntesi entre la seva actuació i la lla-
vors excepcional telonera Marina Rosell, sobre la 
seva trajectòria de cantautor i la influència que exer-
cien les seves cançons de protesta en tot el movi-
ment social que experimentava el País. La contesta 
que em va donar, enfront el transcendental moment 
polític que estàvem vivint, i restant evidentment mè-
rits a la seva important obra, em va dir, que ell no es 
sentia tant valent com en Lluís Llach, que havia fet 
palesa la seva lluita política auto exiliant-se a Paris.
I amb aquestes vàrem arribar al dissabte dia 30 que es 
quan es va esclatar el gran rebombori de la Passada 
i Lectura del Pregó pels Carrers amb la col·laboració 
de la popular Banda Puig i amb el tractor del Benet 
ben guarnit, que passejava, entre d’altres, aquesta 
colla de músics a dalt de la carrossa.

Jo anava al costat del jove del tambor, i d‘en Pere 
Pous, que portava un grapat de perillosos coets, que 
anava encenent a preu fet, caient-nos a sobre un 
d’ells, amb tota la fortuna del món, perquè aquell ca-
nonet explosiu va tenir prou seny per no fer-nos mal  
limitant-se només a destrossar el tambor. 

I amb tot aquest seguici de gent engalanada amb 
les seves disfresses, no ens vam limitar a recórrer 
els carrers del Barri, si no que vàrem desfilar pels de 
Manlleu, acabant la serenata a la Plaça que encara es 
deia “de España”, cantant davant de l’Ajuntament el 
“Matarem el porc”, que era tota la lletra que anàvem 
repetint de forma ininterrompuda, i que els compo-
nents d’aquella nova generació que formava part de 
la comissió de festes, tenia molt clar a qui anava diri-
gida la cançó en qüestió.
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Avinguda de Roma 341
08560 Manlleu

Tel. 93 850 60 13 www.fisiosona.com
marcrhf@hotmail.com

Centre
de Fisioteràpia i Salut

C/ Baixa Cortada, 7 - MANLLEU 08560

Te’n recordes?
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Antivirus 

Espectacle a l’Església  

Distància 

Mascareta 
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C/ Estatut de Sau, 1 - Manlleu - Tel. 680207092

Antoni Pous amb 835 alumnes podem afirmar que durant 
l’horari escolar 1.170 nens i joves trepitgen el nostre barri. Si hi 
afegim els jubilats fins a 80 anys -339- i els de més de 80 que 
són 182, podríem dir que arribem als 1.691. Si continuem fent 
càlculs, almenys un 8%  supera la mitjana de l’esperança de 
vida a Catalunya, per tant, podem deduir que al barri s’hi viu 
bé. L’any passat dèiem que almenys un veí havia arribat als 
100 anys, enguany està previst que almenys un altre també 
arribi a centenari.  
I els adults en edat de treballar on són en aquestes hores? 
Tots o quasi tots, fora. Des de que malauradament va tancar 
“Conductors” que donava feina, entre altres, a molts gra-
ciencs, al barri no hi ha cap fàbrica ni gaires llocs de treball, 
llevat de la preuada empresa La Vola i d’algun taller o comerç 
majoritàriament de l’Avinguda de Roma. 
Des de les primeres Festes el 1975, el barri s’ha anat en-
dreçant. Una de les reivindicacions dels primers veïns fes-
taires era la pavimentació dels carrers. Llavors, l’Avinguda 
Diputació era un pedregar que alternava sovint amb bassals 
o pols. Ara tots els carrers estan arreglats i les dues avingudes 
fan força goig.
El què ha anat a pitjor és l’estació. Aquesta havia disposat 
d’una cantina, un cap d’estació amb vivenda pròpia, uns ser-
veis públics i un moll de càrrega; més endavant un bar on a 
part de prendre un cafè o un entrepà podies comprar els bit-
llets o fer la targeta daurada. L’any passat en l’article que havia 
de sortir en el programa de les festes, escrivia: “...no podem 
estar gaire orgullosos d’un tresor que tenim a prop, el tren, se-
ria un servei de comunicació ecològic, però la nostra estació 
s’està esllanguint, no sé si per desídia estatal, nacional, local, 
o una mica tot plegat.”  Fa poc el nostre Ajuntament ha en-
degat una campanya per lluitar contra l’emergència climàtica 
que - sense menysprear els altres objectius- en l’apartat de 
mobilitat no hi ha cap referència al tren, ni a fer l’estació una 
mica més amable. Molts veïns hem fet notar la deixadesa de 
la nostra estació. Fa temps en Joaquim, molt sovint en Fran-
cesc i últimament en Joan es queixava de l’última imatge que 
té el viatger quan marxa de Manlleu... i la primera quan torna. 
Ara que Manlleu serà seu universitària, seria un bon moment 
per millorar la primera impressió dels estudiants quan arribin 
al nostre poble/ciutat. Sobren motius.
Mentrestant, i valorant l’empenta de l’Associació de Veïns 
que, malgrat la pandèmia, ha mantingut les festes aquests 
dos anys,... Gaudiu de ple de les quaranta-vuitenes Festes del 
Barri de Gràcia.  
      

De l’ahir a l’avui:
el barri en xifres i 
una reivindicació

Des de que va néixer, el nostre barri ha canviat substancial-
ment en nombre de carrers, habitants i colors. 
Com que el tren ja arribava a Manlleu des del 1879, i l’estació 
quedava molt allunyada del centre del poble, va semblar 
adient construir un nou barri prop de l’estació del tren,  amb 
les ajudes que arribarien a conseqüència de l’aiguat de 1940.  
Abans d’aquest “barri de l’estació” que és com s’anomenava 
en un principi, l’any 1941 es construïren les primeres 14 viven-
des al serrat del Munt que ja estaven projectades – tot i que 
de forma diferent- des de principis dels anys 30. 
Aquest mateix 1941 es començava la neteja i desenrunament  
d’uns camps del Poquí i s’inicià la construcció de les cases de 
l’Avinguda Diputació, des de l’estació fins al carrer Tarafa, les 
del carrer Umbert, de la Plaça de Gràcia i del carrer Vilacetrú. 
En total es construïren 153 habitatges a càrrec de la Diputació 
i més endavant les cases aïllades o aparellades del Grup Sant 
Antoni, les que van del carrer Tarafa a la cruïlla de l’Avda. Di-
putació amb l’actual carrer Albert Benet. Les cases del carrer 
Umbert foren les primeres que s’entregaren el 1943. Un dels 
seus primers habitants, en Ramon, que ens va deixar sobta-
dament la passada tardor, parlava de l’emoció que va tenir als 
sis anys quan el seu pare li va ensenyar la nova casa en aquell 
nou barri, l’hivern del 1945. 
La llunyania amb el centre de Manlleu propicià que s’obrissin 
moltes botigues a la nova Plaça de Gràcia, més ben dit, 
cada casa tenia un local comercial. Amb la inauguració de 
l’església el 1951 i de l’escola el 1954, el barri va quedar con-
solidat. En aquells anys devien viure-hi uns 800 veïns i més o 
menys, tothom es coneixia. En cada llar hi vivia una mitjana 
de 4 persones.  

Com és el barri avui dia?
Té entre 2.150 i 2.300 habitants, depenent de si es comp-
ta o no la part nord-oest del carrer Vilamirosa. A cada casa 
hi viuen una mitjana de 2’5 persones. A part dels primers 
residents i descendents i de l’onada migratòria de la resta 
d’Espanya que va arribar a partir dels anys 60, la resta de 
veïns són de procedència ben diversa: 189 del Magrib, 64 de 
la resta d’Àfrica, 39 d’Europa, 50 d’Amèrica Central o del Sud 
i 14 d’Àsia. Una bona varietat de cultures, i àdhuc recentment 
s’hi ha afegit una família Sik. 
Si ens fixem en els veïns per gènere, estem molt igualats. I per 
edat? La franja més elevada és la d’adults entre 25 i 64 anys: 
1.132. Quines hores són les de més densitat humana? Tenint 
en compte que el barri té la sort de disposar de dos edificis 
educatius: l’Escola Casals Gràcia amb 335 alumnes i l’Institut 
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Assumpta Pujol
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www.codinachgermans.com

T. 93 851 30 61
codinach@codinachgermans.com

C. Font de Tarrés, 131 
Manlleu

DIVENDRES 19 D’AGOST 
a les 22:00 h
a la Plaça de Gràcia - Manlleu

DISSABTE 20 D’AGOST 
a les 24:00 h
a la Plaça de Gràcia - Manlleu

ROCK 
GRACIENC

Nit de concerts

JULI PIRIS
Versions en acústic
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17:00 h
Rebuda amb tots els honors del 
Gracienc més carismàtic de les 
Festes

Baixada del Campanar d’en 
FLORENCI FICAPALS 

PREGÓ de la 48a edició de les Festes 
del Barri de Gràcia de Manlleu.
Pregó Oficial a càrrec d’Àlex Garrido 
(Alcalde de Manlleu i Gracienc)

 
18:00 h
FESTA DE L’ESCUMA!
Porteu tots el banyador i tovallola

 
20:00 h
Els ENTREPANS DE BOTIFARRA 
més “riallers” de la comarca ja 
començaran a estar a punt...

Abans de començar les festes...

Balcons i finestres 
ens cal engalanar
que les festes estan 
a punt de començar!

Programa

 
21:00 h
CAMINADA NOCTURNA
pels voltants de Manlleu
8 km - Sortida i arribada a la Plaça. 
Inscripcions abans de les 21 h.
Preu 5,00 €. 
Hi haurà avituallament a mig 
recorregut i arribant a la plaça... 
Entrepà i refresc per als participants.

 
23:00 h
4a GRAN QUINA GRACIENCA
QUINA GRÀCIA!!!
Porteu taules i cadires i apreteu-vos 
els cinturons que ens ho passarem 
molt bé.
I amb uns Premis .... d’allò més!!!

Dijous 18 d’agost

Pregó de 
les festes 
2020

A ritme del PASSAPARAULA!

A El mes de les festes del barri...  AGOST
B A les festes pots menjar un bon entrepà de...  BOTIFARRA
C El de les festes de Gràcia és un espectacle de llum i color...  CASTELL DE FOCS
D Farem les festes però anirem amb mascareta i guardarem la...  DISTÀNCIA
E Després del pregó no faltarà la tradicional festa de...  l’ ESCUMA
F Em dic de nom Florenci i de cognom...  FICAPALS
G El millor barri de Manlleu...  GRÀCIA
H El diumenge de festes és un clàssic escoltar les...  HAVANERES
I Potser no ho sembla però cada any fer el pregó requereix un xic...  IMAGINACIÓ
J Ens agradaria que per organitzar les festes cada cop en vingués més...  JOVENT
K Si menges molts entrepans potser aniràs passat de...  KILOS
L Un clàssic de les festes a ritme de jazz...  LA PALMA
M No te’n podràs desempallegar a cap hora...  MASCARETA
N Aquest vespre hi ha una caminada que no és de dia...  NOCTURNA
O El més petits gaudeixen d’allò més i tots acaben amb medalla...  OLIMPIADES
P El seu saxo és un clàssic i l’hem entrevistat al programa de les festes aquest any...  PEP POBLET
Q Ja serà el segon any que la fem...  QUINA
R El divendres sempre toca nit de...  ROCK
S Aquest any no en podrem ballar però l’últim dia no faltaran les...  SARDANES
T Per culpa del coronovirus aquest any ens hem quedat sense l’espectacle al...  TEATRE
U No ho sabíem però l’any passat ho va ser la baixada de bobines...  ÚLTIMA
V A altes hores de la nit és un clàssic de les festes per anar a dormir ben tou...  VI AMB PRÉSSEC
W Ens ha costat però el final l’Ajuntament ens ha portat un...  WC
X A les festes del barri hi ha bon rotllo, gresca i...  XERINOLA
Y Segur que vindràs a les festes oi, en anglès...  YES
Z Ja no sabíem què dir i és la última lletra de l’alfabet...  ZETA

48a edició
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 93 851 15 83 c/Dr. Fleming, 19 MANLLEU

 

www.casasdomenech.com

 

Especialistes en  Salut i Vida Carnisseria
Gràcia

“la carnisseria del barri”

    carnisseriagraciamn

    608 07 42 87

Passeig de Sant Joan, 144  -  Manlleu
Tel. 93 851 05 49

Av. Bellmunt 39 | P. I. La Coromina | Manlleu | T. 93 850 62 28 | www.sistemat.cat

EDUCACIÓ | CULTURA | LLEURE
Passeig St. Joan 177 | 3r 2a
08560 Manlleu | Bcn

T. 93 851 48 55

info@quiralia.cat
www.quiralia.cat
www.escolaquiralia.cat
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Avinguda de Roma, 195
Manlleu

Tel: 938506238

11:00 h
TALLERS I JOCS 
PER A LA MAINADA 
A càrrec de “FA SOL”

 
17:00 - 20:00 h
Comenceu a entrenar perquè arriben 
de nou... LES OLIMPÍADES!!! 
Vegeu les normes de participació al 
local de la AAVV

 
20:00 h
Les graelles altra vegada a punt, 
d’entrepans de botifarra no en 
faltaran!!!

 
22:00 h
NIT DE CONCERTS 
ROCK GRACIENC
WAIKIKI versions
PELAT I PELUT rock català

Programa

Divendres 19 d’agost

48a edició
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10:00 h
GRAN CURSA POPULAR 
Inscripcions 1/2 hora abans de 
començar, al local de les festes 

 
18:00 h
La sempre esperada i incomparable: 
LA PALMA JAZZ BAND 
amb Ofrius McAulet

 
20:00 h
Les graelles altra vegada a punt, 
d’entrepans de botifarra no en 
faltaran!!!

 
21:00 h
Tornarem a gaudir de Las XL amb 
l’Espectacle “DEGENÉRATE MUCHO” 
al Teatre Casal de Gràcia

 

 22:00 h
GRAN BALL DE GALA
amb Grup GENION´S

 
24:00 h
JULI PIRIS
Versions en Acústic... i qui vulgui 
cantar!!!

Hi haurà vi amb 
préssec per 
aclarir la gola.

Programa

Dissabte 20 d’agost

48a edició
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12 € Venda anticipada 
a les botigues del Barri: 
Carnisseria de Gràcia, 
Farmàcia de Gràcia, 
Pamvisucre.
15 € Venda el mateix dia

48a edició
Festes del barri
GRÀCIA

12 € Venda anticipada 
15 € Venda el mateix dia

L’ESPECTACLE 

Dissabte 20 d’agost
a les 21:00 h
al teatre Casal de Gràcia
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BOTIGA 
DE JOGUINES

C/ Baixada de la
Fidela, 2 baixos
08560 Manlleu

T. 93 010 83 86
M. 692 87 27 30

lescaletamanlleu@gmail.com

C. Villamirosa 18 - 08560 Manlleu  -  Tel i Fax 93 850 61 32

11:00 h
Missa a l’església de Nostra Senyora 
de Gràcia 
Tot seguit al Teatre Casal de Gràcia...

 
12:00 h
42è HOMENATGE A LA VELLESA
espectacle teatral al Casal de Gràcia.
I per a finalitzar l’acte, repartiment 
d’obsequis als avis.

 
18:00 h
Havaneres amb el grup 
CREMA CATALANA

 
20:00 h
Les graelles altra vegada funcionant 
amb tanta botifarra com faci falta!!!

 
21:00 h
Sardanes en directe 
amb la Cobla Sabadell

 
Al finalitzar les sardanes...
GRAN CASTELL DE FOCS 
ARTIFICIALS
davant el col·legi Casals-Gràcia

Passejada amb Bobines per la 
Plaça... I comencen les festes del 
2023, que ja en seran...

Programa

Diumenge 21 d’agost

 

JORDI PALOU
Avda. Diputació, 3b
08560 MANLLEU
649 503 282
jordi@llumnatural.org

www.llumnatural.org

Jordi Parés Pous
Plaça de Gràcia, 11

08560 Manlleu
(Barcelona)

M 626 50 21 43
paresconstruccions@gmail.com
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Tel. 93 850 01 21
roda@feixasaulet.cat

XLII 
HOMENATGE 
A LA VELLESA

A les 11 del matí
Solemne celebració Eucarística en 
Honor a Ntra. Sra. de Gràcia, patrona del 
barri.
Tot seguit al Teatre Casal de Gràcia, 
Homenatge a les àvies i avis del Barri.

A les 12 del matí
ESPECTACLE TEATRAL
i per finalitzar l’acte, repartiment 
d’obsequis als avis.

A les 18:00 a la Plaça de Gràcia
Les tradicionals HAVANERES amb el 
grup “CREMA CATALANA”.

Per una millor organització de la festa, us 
adjuntem una butlleta que haureu de retallar i 
retornar-nos degudament complimentada. 
Teniu temps fins el dia 18 d’agost per dipositar-la a 
la bústia de l’Avinguda Diputació, 94.
En el cas de no enviar-la, creurem que no podeu 
venir a la festa.
(Obsequis comptabilitzats segons butlletes 
rebudes).

En/Na 

Del carrer

Assistiré al XLII Homenatge a la Vellesa, el diumenge 21 d’Agost de 2022.

Déu vos guardi. 
El diumenge 21 d’agost, 
un cop més comptem amb 
la vostra companyia per 
celebrar aquesta diada. Hi sou 
convidades totes les persones 
del barri majors  de  70 anys
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NORMES DE PARTICIPACIÓ: 
OLIMPÍADES 

Hi podran participar tots els nens i 
nenes fins a 14 anys, repartits en les 
següents categories:

- MENUTS (fins 4 anys) 
- PRE-PREBENJAMINs (5 i 6 anys) 
- PREBENJAMINS (7 i 8 anys) 
- BENJAMINS (9 i 10 anys)
- ALEVINS (11 i 12 anys) 
- INFANTILS (13 i 14 anys)
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INSCRIPCIONS I NORMATIVES
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Molt bones Festes a tothom!!!

INSCRIPCIONS: 
CURSA POPULAR

Cal formalitzar la inscripció al Bar de 
les Festes.
Fins 1/2 hora abans de començar la 
Competició.
Premi per als 3 primers classificats 
Masculí i Fèmines.

Castanyada 
2021

Calçotada 
2022

Activitats al Barri

Les inscripcions es faran fins 1/2 hora abans de començar la competició, al bar de les Festes.
Les proves es realitzaran a la plaça de Gràcia.
El lliurament de premis tindrà lloc tot seguit.
Els 3 millors de cada categoria rebran un diploma acreditatiu.
Tots els participants rebran una medalla de participació.
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