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La Cibeles tindrà
menys aparcaments

PSC i ERC
donen llum
verda al PAD
Dues escoles bressol més al
Coll, a la Salut o al Camp
d’en Grassot i la conversió
de Pi i Margall en corredor
verd són dues de la quinzena
de propostes que el PSC i
ERC, amb el vistiplau d’ICVEUiA, han pactat aquesta
setmana i que permetran
donar llum verda al Pla d’Actuació del Districte en el ple
de dimarts que ve.

El Patronat Municipal de l’Habitatge tria sis finalistes per dissenyar l’edifici
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L’Independent regala l’anuari 07
El centenari de l’Europa, la visita de Woody Allen a Gràcia, el
precinte dels minipisos del carrer Jaén 22, la marxa de Verdi
de Dalt de la Festa Major, el nou
arc parlamentari del Districte, la
intenció de venda de la Casa
Vicens per 35 milions i l’apagada elèctrica que va enfonsar els

comerciants de Gràcia són només algunes de les notícies que
recull l’anuari 2007 que ha editat L’Independent i que regala
amb aquest número als seus lectors. Amb aquest anuari, el setmanari de la Vila vol celebrar els
seus 250 números. Es tracta d’un
resum anual per entendre millor

l’actualitat de Gràcia, que pot
servir com a document d’anàlisi
i consulta. La primer part recull
la informació més important de
cada mes i la segona part, destaca les notícies més rellevants per
seccions.
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cartes al director

Els quaranta habitatges dotacionals previstos a la Cibeles
comencen a caminar amb la convocatòria del concurs de
projecte. Quaranta habitatges en cinc plantes, és a dir vuit per
planta, donen per a pisos de no gaire més de quaranta metros
quadrats. Els avis que hi puguin instal.lar-s’hi se’n sentiran
afortunats, malgrat que ben poques vegades o en condicions
mols ajustades podran acollir els seus nets alguna nit a la
setmana a dormir. Què s’hi pot fer? En aquesta vida no es pot
tenir tot, sobretot quan hem perdut tots els criteris bàsics i els
límits del que pot resultar vergonyant. Som tan contradictoris
que per una part volen atendre les persones i defensar les
famílies, i per altra segmentem aquestes mateixes persones
sense tenir en compte tot el context de les relacions més vitals.
Avis que no hi podran acollir els nets, joves que no hi podran
tenir els fills. Tot provisional com la feina estable que mai no
arriba del tot, o la mateixa mort que ens cura de cop de tots els
mals. Tot i les consideracions, celebrarem el projecte, la seva
realització i especialment la seva inauguració. Però de tot el
projecte apareix en el moment de concretar-se una decepció
per a alguns veïns de l’entorn que ja s’havien fet pagues
d’optar a una de les 175
La disminució dràstica del places de pàrquing anunciades de principi. Ara sembla
pàrquing no es comprèn que només són possibles o
ni per motius econòmics convenients 65. Una
disminució dràstica que no
ni de necessitat
es fa comprensible ni per
raons econòmiques ni per
raons de necessitat. El cost elevat de compra del sòl es compensa millor amb els rendiments dels aparcaments. L’espai
d’equipament dotacional que és necessari per les condicions
legals edificatòries no es menja tants aparcaments. La necessitat i utilitat d’aquestes places a la zona són evidents i segurament que l’Ajuntament les té fins i tot quantificades. Per quina
raó s’ha fet doncs aquesta reculada tan forta? Sigui quina sigui la
raó és bo que no quedi amagada. Si la raó no s’explica, tenint
en compte que el cost final dels habitatges encara serà més alt
del que ja era, no podrem entendre amb quins criteris decideixen les nostres autoritats municipals comprar o no comprar
determinats sòls, que no sigui el mer caprici del que té la
capacitat de decidir o de jugar a condicionar un o altre sentit
del vot. Cent deu places menys d’aparcament són altres cent
deu explicacions que ho justifiquin, perquè en un urbanisme tan
ajustat com el nostre, cada metre quadrat per a usos necessaris i de caràcter públic ha d’estar transparentment raonat. Per
això serveix fer primer els projectes, per esmenar-los si cal.
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Els habitatges de la Cibeles
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No tenim més remei que
fer esment de la informació
apareguda el 25 d’abril de
2008 (pàg. 2) en El
Confidencial, des d’on es fa
un judici molt negatiu de
l’esdeveniment organitzat
per la Delegació de Gràcia i
Sarrià-Sant Gervasi del
CNL, la lectura pública de
La plaça del Diamant. Just ens
sembla haver de rectificar les
dades errònies publicades per la
manca de contrast de les fonts.
Anem a pams: primer de tot,
trobem fora de lloc l’afirmació
“l’acte [...] va ser cutre des dels
orígens”, ja que això és qüestionar la idea de fer la lectura
pública de la novel·la a la plaça
(que es pot qualificar de tot
menys cutre); en segon lloc, què
va passar amb les cadires? Com
molt bé afirma el Confident, no
vam tenir cadires però perquè no
les vam demanar amb la resta de
material que van cedir sense cap
impediment, la responsabilitat no
és sinó nostra. Hem de catalogar
de totalment falsa l’afirmació que
des del CNL de Barcelona s’hagués demanat 100 euros al
Districte. L’únic contacte que va
tenir la Fundació Pere Ardiaca
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amb el CNL va ser amb la
delegació de Gràcia i Sarrià-San
Gervasi i vam parlar de calés, sí,
però els vaig deixar ben clar que
no comptàvem amb cap mena de
pressupost des del CNL de
Barcelona i que no podíem pagarlos els 30 euros que ens demanàvem pel lloguer de la furgoneta.
Cal avisar el Confident que vagi
amb cura de no caure en el ridícul
que ha suposat llegir “... per
postres, la megafonia es va
espatllar.”, perquè, si va fallar la
megafonia, va ser perquè hi va
haver una tallada general del
corrent elèctric al barri. Abans de
descarregar les atxes contra
qualsevol, en aquest cas contra
l’Ajuntament, creiem que s’ha
d’anar amb cura perquè el
Districte no va fer res més que
donar suport a un acte que des
del primer moment, lluny de ser
catalogat com a cutre, va ser
rebut amb els braços oberts.
Hèctor Glaría

el dependent

Hi ha desgràcies que s’acaben tornant
en final feliç. És la història de la parella que vivia el febrer de 2005 al subsotan primer del número 6 del carrer
Santuari, que es van quedar sense sostre
després que se’ls ensorrés literalment per
les obres del metro. La Gladys i el seu marit, tots dos
d’origen colombià i sense papers, van acabar sent
reallotjats a l’Hotel Rubens durant mesos però, com a
compensació per part de les administracions, van
aconseguir papers i, el més bo, el marit de la Gladys
va acabar trobant feina... a les obres del metro.

ull de dona
Conxa Garcia

Avís
important
Per a les vídues de fet és
important saber, ja que
ningú no els hi ho comunicarà, que en la disposició
addicional tercera de la
Llei de Mesures en Matèria
de Seguretat Social, de
primers d’aquest any, es
diu que “amb caràcter
excepcional” es concedeix
pensió a aquelles persones que van perdre el seu
cònjuge abans del reconeixement dels seus drets
com parella de fet, per
part de l’Estat. Ara bé,
aquesta mesura du data
de caducitat: el 31 de
desembre del 2008. Qui
no reclami abans la
perdrà!
També és important
saber que es trobaran
amb problemes les
persones separades o
divorciades, ja que per
cobrar la pensió de
viduïtat, sencera o la part
que els pertoqui, han de
tenir concedida la pensió
compensatòria. És important que les dones que
estiguin en tràmit de
separació sàpiguen
aquest condicionant i la
demanin!
Aquestes són qüestions
que sovint els són plantejades a les advocades del
Punt d’Informació i Atenció
a la Dona (PIAD) de Gràcia
i que convé que es
difonguin.
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Víctor Ranera, veí del carrer Gran
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tribuna

Un tuf àcid

Pep Gorgori

la setmana

Mercè Sala
VÍCTOR R ANERA

La notícia que el carrer Gran
feia pudor va sorgir a finals
de març però els que allà
vivim vam començar-la a
notar just l’endemà de Sant
Medir. Era la típica olor de
cada any, una barreja
d’excrements de cavall amb
caramel trinxat. Tècnics en
olors contractats per l’Ajuntament han vingut a ensumar el
carrer i intentar identificar
d’on provenia aquest tuf.
Preguntant als veïns s’hagués
estalviat un dispendi a la
butxaca col.lectiva i la resposta seria fàcil. Tots sabem
distingir entre l’olor
santmedinera i la de la brossa
en descomposició.
La participació ciutadana no
s’ha de buscar creant fòrums
específics: una simple trucada
o visita als residents i comerciants segur que comença a
enfocar la solució als problemes del barri. Perquè no
oblidem que aquí s’estava
buscant l’origen de problema
i les possibles solucions ja
vindran després. Quan es va
implementar el sistema de la
recollida pneumàtica al carrer
Gran se’ns va enviar tota
mena d’informació sobre les
virtuts de l’enginy i se’ns
varen donar instruccions
precises de com s’havia de
dipositar la brossa. Quan el
sistema ha fallat (la darrera
vegada aquest desembre) no
se’ns ha dit res de res.
Només un precinte a les
boques per on es dipositen

les bosses i hem vist aparèixer
un seguit de contenidors al
costat de les bústies de recollida de la brossa. Ara també han
emplaçat un contenidor però no
se sap per a què serveix.
Per demostrar la verdor de
Barcelona i el naturals que hem
de ser, l’Ajuntament ens enviava altres anys unes llavors per
plantar a terrasses o balcons.
Aquest any he trobat a faltar
que m’enviïn urgentment una
planta aromàtica ja crescudeta
per contrarestar la pudor.
El fet que cap carta escrita des
de la Vila o plaça Sant Jaume
ens demani disculpis i ens
expliqui res sobre la situació
sostreu encara més confiança
en la nostra administració i els
qui la dirigeixen. Es demana
sovint la participació ciutadana
però la resposta que estem
rebent és nul.la. Hi ha moments

en els quals hem d’assumir
errors i donar la cara. Reconèixer els problemes és el
primer pas per intentar
resoldre’ls. A més, sospito
que ens prenen per ignorants.
Llegint la premsa, resulta que
la causa de les olors és un
televisor que taponava el
sistema. Per no ser acusat de
demagog he agafat la cinta
mètrica i he mesurat el
diàmetre de la boca de les
bústies de la brossa i m’ha
donat 25 cm. Si tenim en
compte que la pantalla d’un
televisor dels més petits (de
14 polsades amb format 4:3)
amida 21,4x28,4 cm, als
quals caldrà afegir un mínim
de 1 cm per banda de
carcassa, m’ha resultat que el
tal televisor no podia tenir un
gruix superior a 16,2 cm. La
qual cosa vol dir que ha de
ser un televisor pla tipus LCD.
I finalment he agafat un
catàleg i he trobat que un tal
televisor pesa uns 2,5 kg. Per
tant, com ha pogut anar a
parar allà dins un tal televisor?
I si ha entrat, ¿el sistema és
incapaç de manipular una
unitat de 2,5 kg de brossa?
Hem d’exigir el dret a ser
informats, només des de la
informació podrem participar.
Ja n’hi ha prou de tanta
publicitat d’una suposada
Barcelona verda. El verd
només el veiem de veritat a
l’aparcament del carrer i la
resta és ben gris, o potser
marró.

No la vaig conèixer. Però d’ella tinc un
record d’infantesa: recordo, haver-la vist per
la tele conduint trens. Una dona, conduint
trens! L’Albert Musons me’n va parlar sovint,
ja que ella va ser l’encarregada de recollir el
llegat franquista a Gràcia i capgirar-lo en els primers temps
de la democràcia. Una dona, ocupant el despatx de
l’exregidor nomenat a dit que tenia fama de rebre les visites
amb una pistola damunt la taula!
Fa poques setmanes, en saber que li donaven la Creu de Sant
Jordi, vaig entrar al treballadíssim web personal que tenia, per
mirar quins mèrits la van portar a merèixer aquesta distinció.
Vaig quedar-me bocabadat, i
vaig pensar que m’agradaria
M’hauria agradat
conèixer-la. Massa tard.
conèixer la dona que Dimecres ens arribava la
va agafar les regnes de notícia que ha mort.
M’hauria agradat conèixer la
la gestió municipal
dona que va entrar a l’Ajuntament quan els homes encara
no havíem descobert que la política, com tantes coses a la
vida, és millor si les dones fan les aportacions en igualtat de
condicions. Hauria volgut conèixer la persona que va agafar
les regnes de la gestió municipal quan el municipi era
ingestionable, la que va agafar les regnes de la descentralització municipal quan el
Va rrev
ev
olucionar R
enfe, municipi era una estructura
evolucionar
Renfe,
anquilosada i centralista, la
modernitzant una
que va ser tinent d’alcalde
d’Urbanisme quan la ciutat no
empresa pública amb
per on havia de comenpèrdues multimilionàries sabia
çar a endreçar-se.
La que va posar les bases per
desenvolupar el transport públic a Barcelona i l’àrea metropolitana. I la que va revolucionar Renfe, modernitzant una empresa pública amb pèrdues multimilionàries. És gràcies a ella que
–malgrat les mancances que encara arrosseguem– anem
oblidant aquella broma que deia que Renfe volia dir
“Roguemos Empujen Nuestros Ferrocarriles Estropeados”.
Aquell país, en què SEAT volia dir “Siempre Estamos Apretando
Tornillos”, ha evolucionat molt els darrers trenta anys, gràcies a
persones amb empenta, decisió i disposició al diàleg, com ella.
És una llàstima no haver descobert abans la Mercè Sala.
http://pepgorgori.blogpot.com
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Anna Ametller
artista plàstica

Jacob Tó
pintor

Julie Marchand
artista

Montserrat Vallbé
jubilada

S’entén que les entitats es
queixin perquè altres zones de
Barcelona tenen el seu propi
Casal sense haver-lo de compartir. En un futur es podria fer un a
Gràcia. Ara, com més activitats
hi hagi a la Vila millor. Si el Casal
de Barcelona s’instal.la hi haurà
més activitats juvenils.

És important que el Casal de
Joves de Barcelona estigui a
Gràcia. Quantes més propostes
i activitats hi hagi al barri,
millor. La diversitat d’opcions i
la competència és bona. Gràcia
tindrà molta sort que Barcelona
no hagi decidit posar el Casal al
barri Gòtic o a l’Eixample.

El més destacat és que per fi hi
hagi un Casal a Gràcia. Respecte la polèmica sobre si l’espai
és de Gràcia o bé de Barcelona,
crec que no s’ha de fomentar
la divisió, sinó que els joves
s’han d’unir per poder impulsar
projectes tots plegats.

Si ho han reclamat històricament
els joves de Gràcia hauria de ser
un equipament per a ells. La
convivència amb el Consell de
Joventut de Barcelona els limitarà. Els joves de Gràcia han tingut
unes expectatives que no es
compliran. Que el Casal sigui de
Barcelona, donarà diversitat.

B-32478-00

CONTROLADA PER
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QUIN ÉS EL PRINCIPAL PROBLEMA DEL VOSTRE ENTORN? ENTRA A WWW.INDEPENDENT.CAT, VOTA I DEIXA EL TEU COMENTARI
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Cinemes

Telèfons d’interès
Caserna de la Guàrdia Urbana
93 237 32 20

Bosque Multicines
Rambla del Prat, 10
93 217 26 42

Consell del Districte de Gràcia
93 402 70 00
Deixalleria de GràciaCollserola
900 70 20 30

Cinema Casablanca Kaplan
Passeig de Gràcia, 115
93 218 43 45
Dia de l’espectador: dilluns

Districte de Gràcia
93 291 66 78
Oficina d’Atenció Ciutadana i
Dependències Municipals
93 402 70 00

Cinema Casablanca Gràcia
Girona, 173
93 459 03 26
Dia de l’espectador: dilluns

Serveis Socials i Atenció
Primària (El Coll)
93 256 28 88

Lauren Gràcia
Bailén, 205 - 93 457 32 11
Dia de l’espectador: dimecres

Serveis Socials i Atenció
Primària (Rius i Taulet)
93 291 43 25

Cinemes Verdi
Verdi, 32 - 93 237 05 16
Dia de l’espectador: dilluns

Altres telèfons

Cinemes Verdi Park
Torrijos, 49 - 93 217 88 23
Dia de l’espectador: dilluns

Teatres
Jove Teatre Regina
Sèneca, 22 - 93 218 15 12
Sala Beckett
Alegre de Dalt, 55 - 93 284 53 12
Teatreneu
Terol, 26-28 - 93 285 79 00

Atenció ciutadana
93 402 70 00
Bombers
080
Guàrdia Urbana
092
Informació ciutadana
010
Jutjats de guàrdia
93 319 19 51
Mossos d’Esquadra
088
RENFE
93 490 02 02
Urgències sanitàries
061

Mercats municipals
Abaceria Central
Travessera de Gràcia, 186
Horari: De dilluns a dissabte
de 7 a 14h i de 17.30 a 20 h
Lesseps
Verdi, 200
Horari: Dilluns, dimecres, dijous i
dissabte de 7 a 14 h. Dimarts de 7
a 14 h i de 17
a 20 h. Divendres de 7 a 20 h
Llibertat
Plaça Llibertat, 27
Horari: Dilluns i dissabte de 7
a 14 h. Dimarts, dimecres i
dijous de 7 a 14 h i de 17 a 20 h.
Divendres de 7 a 20 h.
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laberint de les escales (52)
per Santi Gomà

Entre pis i pis
El joc que et proposem és un laberint que correspon a un
edifici de dos pisos en el qual s’ha d’entrar per la fletxa del
primer pis i sortir per la del segon pis.
Les lletres corresponen a escales que comuniquen tots
dos pisos. Quan s’arriba a una lletra es pot canviar de pis
buscant la mateixa lletra en l’altre plànol.
Vinga, intenta-ho!

Mare de Déu de l’Estrella
Pi i Margall, 73
Horari: Dilluns, dimecres, dijous
de l’Estrella i dissabte de 7 a
14.30 h. Dimarts i divendres de 7
a 14.30 h i de 17 a 20 h.

Informació extreta
de GràciaWeb,
el portal de Gràcia
a Internet.
http://graciaweb.com/
portal/guia.htm
Per anunciar-vos
a l’independent
truqueu al

93 217 44 10

Entitats artístiques i galeries d’art
ACEA’S ONG d’artistes
plàstics
Avinguda República
Argentina, 70
93 218 46 01
Web: www.aceas.org
jpalmarola@teleline.es
Associació de Fotògrafs
Professionals d’Espanya
Plaça Narcís Oller, 7-8
93 418 45 25
Associació Coordinadora de
Grups de Rock de la Sedeta
Sicília, 321
93 458 41 30
Web: www.sedeta.cat
locals@sedetarock.com
Associació Cultural Art-Foll
‘El Local’
Ros de Olano, 12
615 601 387
Web: www.art-foll.blogspot.com
Associació Cultural Tram
Travessia de Sant Antoni, 6-8
93 218 44 85
Web: www.tradicionarius.com
Associació de Músics i
Intèrprets en Llengua
Catalana
Canó, 6
93 218 25 62
Associació de Promotors
d’Activitats Artístiques
Jesús, 14
93 415 74 25
Associació Joves Veu de la
Lírica
Travessera de Dalt, 122
93 210 67 96
Aula d’EscriptorsMultiespacio Literario
Sant Lluís, 6
93 210 25 68
Casal Corpus Teatre
Bailèn, 175
93 531 24 25
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Web: www.teatrecorpus.org
Centre de Fotografia
Documental de Barcelona
LaFotoBcn
Mozart, 68
Web: www.lafotobcn.org
El Cercle
Santa Magdalena, 12
93 218 10 01
Web: www.elcercle.cat
elcercle@elcercle.cat
Espai Experimentem amb l’Art
Torrijos, 68
93 217 18 77
Web: www.experimentem.org
entra@experimentem.org
Espai Saladestar
Martínez de la Rosa, 40
93 218 39 20
Web: www.saladestar.com
Espai Virreina
Or, 42
93 217 18 48
Web: www.espaivirreina.com
Foment Gracienc de les Arts
Sant Pere Màrtir, 9
93 218 18 97
Galeria d’Art Atelier
Plaça Rovira i Trias, 9
93 284 43 17
Galeria d’Art Espai B
Torrent de l’Olla, 158
93 217 10 90
609 592 432
Web: www.espaib.com
galeria@espaib.com
Galeria d’Art H2O
Verdi, 152
93 415 18 01
Web: www.h2o.es
info@h2o.es
Galeria d’Art Marc Sabata
Avinguda República
Argentina, 70
93 200 35 09

Galeria d’Art Paspartú
Verdi, 25
93 368 15 74
Web: www.galeriapaspartu.com
galeriapaspartu@gmail.com
Galeria d’Art Safia
Bruniquer, 9
93 213 84 96
Web: www.galeriasafia.com
safia@galeriasafia.com
Galeria Hartmann
Santa Teresa, 8
93415 95 56
Web: www.galeriahartmann.com
info@galeriahartmann.com
Galeria La Cámara Lúcida
Gran de Gràcia, 9
93368 30 72
Web: www.lacamaralucida.com
Galeria Miquel Alzueta
Riera de Sant Miquel, 34
93368 45 44
Web:
www.galeriamiquelalzueta.com
info@galeriamiquelalzueta.com
Galeria Tòrcul d’Art
Joan Blanques, 44
93285 25 46
Web: www.torcul.com
torcul@telefonica.net
GOA Globe of Art Olokuti
Astúries, 36
93217 00 70
Web: www.olokuti.com
info@olokuti.com
torcul@telefonica.net
Gràcia Territori Sonor
93 237 37 37
Web: www.gracia-territori.com
infor@gracia-territori.com
Grup de Teatre Disbauxa
Betlem, 26 baixos
93210 20 91
L’Associació 172
Torrent de l’Olla, 172
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Política
PSC i ERC tanquen l’acord del PAD
pactant escoles bressol i Pi i Margall
El full de ruta del Districte reurbanitzarà Gal.la Placídia quan es desmunti el mercat
ÈRIC

LLUENT

Ja hi ha acord sobre el
Pla d’Actuació del Districte (PAD). Ha passat un
any des que el socialista
Guillem Espriu iniciés el
mandat amb una dura
cohabitació amb el republicà Ricard Martínez, el
seu antecessor en el
càrrec i ara president.
Malgrat tot, aquesta
setmana, PSC i ERC, amb
el vistiplau d’ICV-EUiA
han tancat el primer gran
acord entre govern i
oposició. La base del PAD
continuarà sent la que va
aprovar l’equip de govern però Esquerra hi
afegirà en forma de
proposició en el ple de
dimarts que ve una
quinzena de punts nous.
ALBERT BALANZÀ

Un mes després d’iniciar les converses entre els tres portaveus del
PSC, ERC i ICV-EUiA, Xavier
Barberà, Àlex López i Roger
Amigó i amb el suport extern
d’Espriu i Martínez a Gràcia i de
Jordi William Carnes i Jordi
Portabella a Barcelona, els últims
contactes de dimarts per telèfon i
dijous de manera presencial entre Barberà i López han servit per
tancar un acord que tindrà com a
punts estrella la concreció de dues
escoles bressol més en els barris
on hi ha insuficiència: la Salut, el
Coll i el Camp d’en Grassot. “A
Grassot hi pot haver complicació
pel poc sòl disponible”, apunta el
portaveu del PSC. “Estem oberts
a canvis de barri”, afegeix el seu
homòleg d’ERC.

breus
La protesta per
Franki, contra la
seu del Districte
La ira desfermada des de la
setmana passada pels col .lectius independentistes de la Vila
per l’empresonament de Francesc Argemí Franki per ultratge a la bandera espanyola es
va acarnissar dimarts al vespre
contra la façana del Districte.
Com feia anys que no es veia
-sobretot després d’algun desallotjament okupa problemàtic-, grups de manifestants aïllats van atacar la seu de Rius i
Taulet amb globus de pintura
de diversos colors i hi van deixar ben visibles prop d’una cinquantena d’impactes. L’atac
múltiple es va produir cap a
les vuit del vespre sense que
hi hagués convocada oficialment cap protesta. Els incidents van agafar per sorpresa
els agents de la Guàrdia Urbana que hi ha habitualment dins
de la seu del Districte, que no
van arribar a intervenir.

LA FAÇANA DEL DISTRICTE, DIMARTS PASSAT DESPRÉS DE LES PROTESTES PER FRANKI

Amb aquest clima de “negociacions amables”, com ho defineix
López, els socialistes també han
acceptat la remodelació del carrer
Pi i Margall, en coordinació amb
el districte d’Horta-Guinardó, per
crear un corredor verd. “S’haurà
de fer d’acord amb el pla de mobilitat de Barcelona”, precisa Barberà.
La mobilitat, de fet, és un dels eixos d’altres propostes com una
macroilla de vianants al triangle
Pi i Margall-Travessera de GràciaSardenya, un pla específic per a
motos o la reurbanització de la
plaça Gal.la Placídia un cop el
mercat provisional de la Llibertat
es desmunti, cosa que obre la
porta a pacificar la Riera de Sant
Miquel, un altre dels punts que
s’inclouran al PAD.

les principals propostes noves del PAD

- Iniciar recerca d’espai per a
l’Escola Oficial d’Idiomes

- Desenvolupar un pla específic per a motocicletes

- Co
nstrucció de dues escoConstrucció
les bressol més

- Tancament del perímetr
perímetree lateral del poliesportiu de la
Creueta del Coll

- Remodelació de Pi i Margall per crear un corredor verd
- Reurbanització de Gal. la
Placídia quan marxi el mercat
- Ampliació dels jardins del
Mestre Balcells
- Concreció d’una macroilla
a P
argall-T
rav
essera de
Pii i M
Margall-T
argall-Trav
ravessera
Gràcia-Sardenya

- Creació de microespais per a
usos d’entitats socials i educatives
- P
osar en mar
xa la finca
Posar
marxa
Sansalvador com a centre d’interpr
etació del P
terpretació
Paa rrcc de la
Creueta
-R
eforma de la plaça del P
oReforma
Poble Romaní

Albert Balanzà

Desallotjament
de pisos okupats
al carrer Farigola
Agents dels Mossos d’Esquadra
van desallotjar dimecres al matí
quatre pisos del carrer Farígola,
alguns dels quals feia més de
dos anys que estaven okupats,
segona l’agència de notícies
Indymedia. Els fets van succeir
cap a quarts de set del matí quan
vuit vehicles policials van acordonar la zona i van identificar
els inquilins, que no van tenir
temps de treure totes les seves
pertinences de l’immoble. Una
trentena de persones es van concentrar a l’exterior en suport als
desallotjats fins que la finca va
quedar tapiada.

in memòriam

C EDIDA

Mercè Sala, militant del PSC de Gràcia, va morir dimecres

Adéu a la primera regidora
Guillem Espriu, Ricard
Martínez, Ferran Mascarell, Teresa Sandoval,
Xavier Valls, Daniel
Fabregat, Cesca
Masgoret i Mercè Sala.
Aquests són, des de
l’actualitat fins a 1979,
els noms dels regidors
de Gràcia. La primera,
Mercè Sala, va morir
dimecres.

Ho recordava sovint Albert
Musons a tothom qui el volgués
escoltar: quan Mercè Sala va ser
elegida regidora de Gràcia després
de les eleccions del 3 d’abril de
1979, a l’edifici de la plaça Rius i
Taulet l’esperava un simple administrador de les nul.les competències que tenia el Districte. Sigui
com vulgui, el 30 de maig de 1979
Sala va presidir la constitució del
primer consell de districte gra-

cienc de la democràcia. A les llistes d’aquelles primeres eleccions
s’hi van presentar, a més de Sala a
l’11è lloc de la llista, futurs regidors com Valls o Masgoret pel
PSC; l’expresident del Casal La
Miranda, Ferran Escolies, per
CiU; o el geògraf Joan Lafarga,
pel Bloc d’Esquerra d’Alliberament
Nacional (BEAN).
Així ho recorda Sala al seu bloc
[mercesala.com]: “els tres primers

MERCÈ SALA

anys de govern vàrem fer equip
amb els regidors del grup comunista i de CiU, però l’any
83, els d’aquest últim grup, van
decidir trencar el pacte i van
passar a l’oposició”.
Després de batallar contra la
llarga malaltia, Sala va dir adéu
dimecres passat a l’edat de 65
anys i molta gent se la farà seva
perquè el seu currículum ha
depassat àmpliament les fronteres de la Vila. No obstant
això, el portaveu del PSC,
Xavier Barberà, recorda que
era militant socialista de Gràcia. “És un referent i sempre
ho serà”, concloïa.
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Societat
El projecte de la Cibeles redueix de
175 a 65 el nombre d’aparcaments
El Patronat Municipal de l’Habitatge escull sis arquitectes finalistes per dissenyar l’edifici
ÒSCAR MEJÍAS

Més de 50 arquitectes
s’han presentat al concurs obert pel Patronat
Municipal de l’Habitatge
per dissenyar el projecte
de pisos per a gent gran
al solar de l’antiga sala
Cibeles, a Còrsega. Ara,
un jurat escollirà els sis
equips finalistes que
presentaran les propostes, d’entre els quals
sortirà el nom de l’encarregat de fer els plànols.
Des que el Districte va
explicar que la Cibeles es
convertiria en un edifici
dotacional, el canvi més
important que s’ha produït és la possible reducció
de places de pàrquing, de
les 175 que es van anunciar s’ha passat a 65.

breus
L’Independent
publica el primer
anuari de la Vila
El centenari de l’Europa, el precinte dels minipisos del carrer
Jaén 22, el nou arc parlamentari del Districte, la intenció de
venda de la Casa Vicens per 35
milions i l’apagada elèctrica que
va enfonsar els comerciants de
Gràcia són només algunes de les
notícies que recull l’anuari 2007
que ha editat L’Independent i
que regala aquest divendres als
seus lectors. Amb aquest anuari, el setmanari de la Vila vol
celebrar els seus 250 números.
Es tracta d’un resum anual per
entendre millor l’actualitat de
Gràcia, que pot servir com a
document d’anàlisi i consulta. La
primer part de l’anuari recull la
informació més important de
cada mes i la segona part, destaca les notícies més rellevants
per seccions. També recorda de
forma especial la figura d’Albert
Musons, col·laborador habitual
de L’Independent.

LA FAÇANA DE L’ANTIGA SALA CIBELES, ON ES CONSTRUIRAN EDIFICIS PER A LA GENT GRAN

MERITXELL DÍAZ

El Districte anunciava l’abril de
2007 l’adquisició del solar de la
Cibeles per construir-hi pisos socials i, segons l’informe tècnic, l’immoble contemplava cinc plantes
amb planta baixa i un soterrani destinat a equipament i cinc plantes
més d’aparcament. Si bé s’advertia
que l’equipament podia patir alguna modificació, s’assegurava que
l’aparcament estava definit i contemplava 175 places d’aparcament
per a cotxes i 50 per a bicicletes
(vegeu L’Independent núm. 201). Un
any més tard, el Patronat Municipal de l’Habitatge ha obert el concurs per al projecte de 40 habitatges per a gent gran on, especifica el
plec, “també es construiran 65 places d’aparcament i un equipament”.
El Districte assegura que aquesta

xifra a la baixa no és definitiva i
que seran els arquitectes els qui hauran de treballar per treure el major
rendiment a la superfície. El termini per presentar els projectes va cloure el 28 d’abril. El Patronat ha informat que s’han presentat més
d’una cinquantena d’arquitectes.
Ara, un jurat ha de triar sis equips
que presentaran propostes. Aquests
noms es faran públics els propers
dies a la web del Patronat i tindran
45 dies per presentar els projectes.
Llavors es valoraran aspectes com
la racionalitat funcional i l’aplicació
de criteris bioclimàtics. El nom del
guanyador del concurs es farà públic en un termini d’entre dos i tres
mesos. En un concurs similar, el del
complex de pisos de Joan Torres, a
Sant Andreu, el guanyador va ser
l’arquitecte Rafael Cáceres.

L’organisme elabora un
registre únic de sol.licitants
El Patronat Municipal de l’Habitatge està elaborant en aquests
moments un registre únic de
sol.licitants d’habitatge protegit a
Barcelona. Per optar als pisos cal
accedir-hi a aquest registre, que
encara no està obert perquè la promoció està en fase de projecte. El
reglament del registre, però, està
en fase d’aprovació. De moment,
les persones majors de 65 anys i
que tinguin ingressos que no superin les 2,5 vegades l’IPREM ponderat poden demanar informació

al Patronat. Els habitatges comptaran amb espais i serveis comunitaris, com solàriums i zona de
bugaderia, i serveis de suport social, per facilitar el coneixement
dels recursos del barri, i suport
personal. L’adjudicació es farà en
règim d’ús i la persona tindrà dret
a utilitzar el pis mitjançant el pagament d’un cànon establert. Ara
mateix, el Patronat té altres quatre promocions, a Reina Amàlia,
Via Favència, Navas de Tolosa i
les Glòries.

Dos centres
participen a
l’enquesta FRESC
L’Agència de Salut Pública de
Barcelona ha posat en marxa
una enquesta sobre els Factors
de Risc en Estudiants de Secundària (FRESC), que aprofundeix
en el consum de tabac, d’alcohol, el consum de drogues, l’alimentació, els patrons de lleure
i la salut mental d’altres indicadors dels comportaments dels
joves. Entre els 3.000 enquestats estan els estudiants de segon i quart d’ESO de l’escola
Sant Estanislau de Kostka i segon de batxillerat de Vedruna de
Gràcia. L’objectiu és identificar
els problemes emergents.
ÈRIC

LLUENT

Districte i plataforma topen ara
pels usos al Casal de Joves de l’OSI
Els joves demanen un bar i el govern al.lega que està prohibit
È. LLUENT

La tensa comissió de treball que
va mantenir dimecres passat el Districte i la plataforma d’entitats joves de Gràcia no va arribar a cap
acord entre les dues parts. Més
enllà de la discussió eterna sobre
la utilització del Casal de Gràcia
per part del Consell de Joventut de
Barcelona, a la qual la plataforma
6

s’hi oposa, la comissió va centrar
la reunió en les propostes d’usos
dels espais que les entitats van fer.
Una sala de jocs, una petita biblioteca i centre de documentació, una
aula d’alfabetització o una sala de
cuina són algunes de les propostes
que el Districte haurà d’encabir en
la distribució que ja ha planejat i
no té previst canviar. Però el punt
més discutit de la trobada va ser el

de la instal·lació d’un bar dins l’edifici, iniciativa a la qual el Districte
s’hi oposa rotundament atenint-se
al pla d’usos de locals de pública
concurrència aprovat al 2005, que
impedeix obrir bars a la Vila. Els
joves creuen que un bar “és bàsic
per potenciar les relacions entre les
entitats i fer que més joves s’apropin al Casal” i que s’ha de formular una excepció en aquest cas, te-

LA REUNIÓ DEL CONSELL DE JOVENTUT DEL DISTRICTE, CELEBRADA DIMECRES

nint en compte que no es tractaria
d’un negoci per lucrar-se. D’altra
banda, la plataforma també va demanar les claus del Casal i va reclamar-ne l’autogestió. La conse-

llera de Joventut, Alícia Fernández,
va respondre que era “impossible”
i va recordar que encara s’havia de
discutir i aprovar qui i com estaria format el Consell Rector.
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gent del barri

La filòloga Blanca Estela practica l’escriptura com a lloc comú d’expressió

Una mexicana de la Vila
Als tentacles d’un sol
encisador i entre l’aroma de cafès i paraules
de la plaça del Sol,
parlem amb Blanca
Estela Domínguez, una
gracienca de cor mexicà
que comença a traduir
al català la cançó de la
seva vida: la poesia.
Filòloga hispànica, però
periodista en el seu
exercici diari, es delecta
en el bocam de començar a expressar-se en
una nova llengua. Una
poetessa que es mou
amb inspiració i una
mètrica molt treballada.

Blanca Estela Domínguez demana un aigua amb gas per silenciar la calor. Amb el vermell
foc de la seva cabellera parla
sense vestidures, com una papallona que surt del seu capoll.
Domínguez escriu des que té
ús de raó i publica des dels tretze anys. Aquesta mexicana de
la Vila ha treballat en un llarg
etcètera de mitjans de comu-

8

CEDIDA

BLANCA ESTELA, EN UN DELS SEUS VIATGES

nicació, especialment en graelles
dedicades a la literatura.
Una vida esgarrifosament plena,
però sense saciar-se: li restava escriure en la llengua de la seva terra d’acollida. La poesia en català
a les seves mans. A Estela li agrada llegir en català i admira a poetes com Martí i Pol, Joan Margarit
o Verdaguer. “La llengua catalana
ha patit molt i ha sobreviscut a
tot”, reflexiona. A banda estudia
rus, ja que el seu marit és nascut

a Rússia i li agrada sentir-se integrada quan visiten a la família.
“La poesia és abstracció, és inspiració i, a vegades, em falta aquest
espai poètic, l’espai d’absència”, diu
mentre fa petits glops. La poesia
és un lloc comú, creu la filòloga.
“Jo escric per harmonitzar-me amb
el meu entorn, per exorcitzar els
dimonis que porto dins”. A través
de la poesia, assegura, és capaç de
canalitzar moltes impressions. Però
això no és tot: “De fet, tinc una

petita novel. la, ambientada a
Rússia”, comenta l’autora. A més,
té contes infantils per publicar i
un poemari. Defineix el seu estil com clàssic, amb una mètrica
molt severa que aconsegueix fent
molts exercicis cada divendres;
“és un ritual intocable”, confessa Domínguez. “Escriure en català era un animalet que portava
dins. Crec que escriure poesia
en una altra llengua és esplèndid”. I aquí en deixem la petjada: uns versos dedicats al
Montseny.
Paper i tinta, //així és la meva
fuga.//Amb soledat i en silenci//el cant comença a fluir,//
ple de sonors vocals.//S’humitegen les vinyes//del meu cor /
/i és hora de sentir.//Saber el
nom de cada cosa,//guiar-me
pel color i l’olfacte,//fins arribar la tardor,
a dalt de la muntanya//contemplar com un torrent rauxós,//
la bellesa en l’instant de la
mort.//Com la mort pot ser tan
bella!//Que ja de tot es separa/
/però es queda en el poema://
dissecada.

La Primavera
Verda fixa
l’atenció en
l’aigua
REDACCIÓ

L’esgotament dels recursos naturals i la manca d’aigua són
enguany els temes centrals de la
Primavera Verda al Coll. Aquest
cicle d’activitats sobre medi
ambient i sostenibilitat, que arriba a la seva tercera edició, ha
engegat aquesta setmana amb
una exposició sobre el canvi climàtic, la sequera i els problemes que se’n deriven, dissenyada per Ecologistes en Acció. Un
dels plats forts és la Matinal
Verda al parc de la Creueta del
Coll que aquest dissabte 10 concentrarà tallers i activitats per a
infants sobre l’estalvi de l’aigua.
El PDI del Coll farà dos tallers
per aprendre a fer joguines amb
material reciclat els dies 15 i 16
de maig. La Primavera Verda
programa dues xerrades sobre
la qualitat de l’aigua que bevem
i com fer front a la sequera. El
cicle clourà amb una sortida al
parc fluvial del Besòs.
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EXPOSICIONS
 Exposició permanent
Exposició: La mobilitat,
l’estalvi, l’energia i la
construcció sostenible.
Centre de Recursos
Barcelona Sostenible (Nil
i Fabra, 20, baixos)
 Fins al 9 de maig
Exposició: Concurs de
pintura de la gent
gran.
Districte (Plaça Rius i
Taulet, 2),
 Fins al 14 de maig
Exposició de pintura: Inspiracions, de Judith Aldeguer.
Casal de barri Cardener
(Cardener, 45)
 Fins al 15 de maig
Exposició de pintura: Els
colors del silenci, de
Virginia Vidal.

Centre Cívic La Sedeta
(Sicília, 321)
 Fins al 16 de maig
Exposició de fotografies:
Contact, d’Albert Watson.
Galeria Hartmann (Santa
Teresa, 8, baixos)
Primavera Verda al Coll:
Canvi climàtic i sequera.
Centre Cívic El Coll (Aldea,
15)
 Fins al 18 de maig
Festival LOOP: Arrecifes Argana Alta, de Claudio
Zulian.
Galeria H2O (Verdi, 152)
 Fins al 24 de maig
Festival fotogràfica: Viatjar, una eina per al desenvolupament.
Centre Cívic La Sedeta
(Sicília, 321)
 Fins al 28 de maig

recomanem
C EDIDA

Pepe Jiménez
exposa a Tòrcul.
La galeria del carrer
Joan Blanques mostra l’obra de l’artista Pepe Jiménez,
que va fer classes
de pintura amb el
mestre italià Mario
Beddini i va assistir
a classes de gravat
calcogràfic a l’Escola Massana. D’altra
banda, Jiménez ha
fet cursos de perfeccionament d’aquestes tècniques per
avançar en els seus
treballs. Ara, i fins
al 13 de juny, es
pot veure la seva obra més recent, una col.lecció de pintures
i gravats que destaquen pels seus colors vius i la combinació
de tonalitats.

Tòrcul Galeria d’Art (Torrent d’en Vidalet, 44)
Fins al 13 de juny

Exposició de dibuixos:
Alfons López.
Biblioteca Jaume Fuster
(Plaça Lesseps, 20)
Exposició: Una literatura pròpia.
Els Lluïsos (Plaça del
Nord, 7)
 Fins al 29 de maig
Exposició de fotografies:
Festival girls, d’Iona
Hodgson.
Galeria H2O (Verdi, 152)
 Fins al 31 de maig
Videoinstal.lació dins la
XIV Mostra d’Art de Dones
FEMART08: Lo que vale
un minuto, de Carmen
G.Martínez.
Galeria Safia (Bruniquer,
9)
Exposició de pintura, gravat i dibuix: One more
time, d’Io Casino.
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Associació
cultural
Albricias (Robí, 5)

Biblioteca Jaume Fuster
(Plaça Lesseps, 20), 10 h

Exposició: [Triada], de
Maria Antònia Hernàndez.
Galeria Espai[b] (Torrent
de l’Olla, 158)

Matinal verda a la
Creueta del Coll: activitats per a infants i joves a
càrrec de Ciència Divertida.
Parc dela Creueta del Coll,
de les 10.30 a les 14 h

 Fins al 13 de juny
Exposició: Pintures i
gravats, de Pepe Jiménez Espejo.
Tòrcul Galeria d’Art (Joan
Blanques, 44)
 Fins al 14 de juny
Exposició: 25è aniversari del Poliesportiu Claror.
Poliesportiu Claror (Sardenya, 333)
Exposició de pintures:
Dios es chiste, de Riko
Blanco.
Heliogàbal (Ramon i
Cajal, 80)
 Fins al 20 de juny
Exposició: Transgeneracions, de Toni Tena i
The Valls Brothers.
Experimentem amb l’Art
(Torrijos, 68)
 Fins al 8 de juliol
Exposició: Vull la lluna,
de Marisa Carrió.
CIRD (Camèlies, 36)
ACTES
 9 de maig
Itineraris: Gràcia i la
Guerra Civil + La Gràcia literària.
Punt de trobada: Plaça
del Diamant, de les 10 a
les 11.30 i de les 12 a les
13.30
Representació teatral:
Somnis i desenganys, a
càrrec del grup Helena Teatre.
Orfeó Gracienc (Astúries,
83), a les 18.30
Kafeta: Les Ràdios lliures, a càrrec de La
Pulperia.
Ateneu Rosa de Foc
(Verntallat, 26), 20 h

XXI Festival Tradicionàrius
- Folk als mercats: De Calaix.
Mercat de l’Abaceria (Travessera de Gràcia, 186), a
les 12 h
Gimkana de l’aigua, a
càrrec d’Ecologistes en Acció.
Parc dela Creueta del Coll,
a les 17 h
Representació teatral: Les
faules ens ensenyen.
Casal Corpus (Bailèn, 175),
a les 18 h

Biblioteca Jaume Fuster
(Plaça Lesseps, 20-22), a les
20 h

Biblioteca Jaume Fuster
(Plaça Lesseps, 20), a les
19.30

Gràcia Jazz Session:
Andreu Zaragoza, Marc
Ayza i Tom Warburton.
Heliogàbal (Ramon i Cajal,
80), a les 22 h

Tertúlia: La quiebra de la
ciudaa popular, de José
Luis Oyón, arquitecte i urbanista de la UB.

 14 de maig
T’interessa: Racó de pares i mares, a càrrec de
Lluïsa Valls.
Biblioteca Jaume Fuster
(Plaça Lesseps, 20), a les
10.30
Ruta saludable: Ruta de la
Mediterrània.
Mercat de l’Estrella (Providència amb Pi i Margall), a
les 11 h
Lletra petita - Sac de rondalles. Espectacle infantil: Lo
babo, a càrrec de Carles
Alcoy.

XXI Festival Tradicionàrius:
Els cosins del sac.
CAT (Travessia de Sant
Antoni, 6), a les 22 h

Festival LOOP. Projecció
dels vídeos sobre la cultura i les tradicions gitanes:
Dikela la mina + Kaló de
aquí.
Albrícias (Robí, 5), a les
21.30
 15 de maig
Primavera Verda: taller
per a infants.
PDI del Coll (Aldea, 15), a
les 17.30
Lletra petita - Sac de rondalles. Activitat infantil:
Contes ‘El follet emboscat’, a càrrec de Paula
Hernández.

recomanem

Setè trimestre de poesia:
Carles Hac Mor i Esther
Xargay, ‘Del pare nostre
entre les mares d’altri’.
Heliogàbal (Ramon i Cajal,
80), a les 22 h
 11 de maig
52è aplec de la sardana
de Gràcia.
Bailèn amb Sant Antoni Ma
Claret, a les 10.30
Lletra petita - sac de rondalles: Famílies de colors.
Biblioteca Jaume Fuster
(Plaça Lesseps, 20-22), a les
12 h
Representació teatral: Les
faules ens ensenyen.
Casal Corpus (Bailèn, 175),
a les 18 h
 12 de maig
Representació teatral: Les
faules ens ensenyen.
Casal Corpus (Bailèn, 175),
a les 18 h

qualitat de l’aigua que
bevem.
Centre Cívic El Coll (Aldea, 15), a les 20 h
Espectacle Dual, a càrrec
de Felipe Vera.
CC La Sedeta (Sicília,
321), a les 21 h
Cicle de jazz al Cafè Vienès: Ignasi Terraza
Trio. Concert gratuït i
consumició obligatòria.
Cafè Vienès (Pla de
Salmeron), a les 21 h
XXI Festival Tradicionàrius:
La Patum al CAT.
Centre Artesà Tradicionàrius (Travessia de
Sant Antoni, 6), a partir
de les 22 h
Rumbaclub: Ai, ai, ai +
Dijous Paella.
Sala KGB (Ca l’Alegre de
Dalt, 55), a les 22 h
Festival Viedram, dins
del LOOP 08, Festival Internacional de Videoart.
Projecció de diversos treballs.
Istituto Europeo di Design
(Torrent de l’Olla, 208), a
les 22 h
 16 de maig
Primavera Verda: taller
per a infants.
PDI del Coll (Aldea, 15), a
les 17.30

Oyón presenta ‘La quiebra de la ciudad popular’.
L’arquitecte i urbanista de la UB, José Luis Oyón, presenta el
seu llibre La quiebra de la ciudad popular. Espacio urbano,
inmigración y anarquismo en la Barcelona de entreguerras,
1914-1936, i explicarà la seva tesi sobre com es va viure
aquesta època a Gràcia. En aquesta tertúlia, organitzada pel
Taller d’Història de Gràcia, introduirà l’experiència quotidiana
de l’obrer a l’espai urbà.

Federació Festa Major (Igualada, 10)
Dimecres 14 de maig, a les 20 h
Biblioteca Vila de Gràcia
(Torrent de l’Olla, 104), a
les 18 h

Concert de cant coral:
Grup coral La Gaviota.
Bibl. Vila de Gràcia (Torrent de l’Olla, 104), 22 h

 13 de maig
Ruta saludable: Ruta de la
Mediterrània.
Mercat de l’Estrella (Providència amb Pi i Margall), a
les 17.30

XXI Tradicionàrius: Alfons Encinas Quintet +
Tarasca.
CAT (Travessia de Sant
Antoni, 6), a les 22 h

El valor de la paraula: Conversa amb Ricardo
Menéndez Salmon.
Biblioteca Jaume Fuster
(Plaça Lesseps, 20), 19 h

Curs de formació per a la
ciutadania: El segle de la
gent. Estratègies per
aconseguir un món més
just.
CC La Sedeta (Sicília, 321),
a les 19.30

 10 de maig
Itinerari: Univers literari, guiats pels textos de
Mercè Rodoreda, Juli
Vallmitjana, Enric
Casassas i Espriu.

Club de lectura. Xerrada
sobre el llibre: Ébano, de
R. Kapuscinski.

Xerrada: Què s’amaga
darrere del que mengem? amb Ignasi Dies.
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Jocs Florals.
Biblioteca Jaume Fuster
(Plaça Lesseps, 20), 19 h

Biblioteca Jaume Fuster
(Plaça Lesseps, 20-22), a
les 18 h
Atrapa la paraula - Taller.
Com traduïm un text,
a càrrec de Dolors Udina.
Biblioteca Vila de Gràcia
(Torrent de l’Olla, 104), a
les 19 h
Vine a fer un cafè amb:
Setmana de la poesia
‘UH’ d’Enric Cassasses.
Biblioteca Jaume Fuster
(Plaça Lesseps, 20), a les
19 h
Xerrada dins del cicle Primavera Verda 2008: La

SI VOLEU ANUNCIAR ELS VOSTRES ACTES EN AQUEST
A AGENDA, ENVIEU UN CORREU
UESTA
ELECTRÒNIC A INDEPENDENT@DEBARRIS. COM O BÉ UN FAX AL 93 217 06 80

L’Aventura de llegir - Els
viatges de la Paraula: Recital poètic ‘Sentim
l’Orient, Iran’, a càrrec
de Rima Shermohammadi
i Katy Evoghly.
Bibl. Jaume Fuster (Plaça
Lesseps, 20-22),19 h
Xerrada: Viatjar, una
eina de la cooperació,
a càrrec d’un representant
de Viatgers del Món i de
Saoka Kingolo, de la secretaria d’Immigració de
la Generalitat.
Centre Cívic La Sedeta
(Sicília, 321), a les 19.30
Xerrada: Maig 68, quan
un altre món va ser
possible. Organitza En
Lluita.
Ateneu Independentista
La Torna (Sant Pere Màrtir, 37), a les 19.30
Concert: Junkyard.
Sala KGB (Ca l’Alegre de
Dalt, 55), a les 22 h
XXI Festival Tradicionàrius: Rumberes del
Garrotan + Ball amb la
Portàtil FM.
Centre Artesà Tradicionàrius (Travessia de Sant
Antoni, 6), a les 22 h
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‘Reclamo la paraula’
El sociòleg gracienc Fidel Picó treu a la venda el seu primer llibre de poesia ‘Reclamo la paraula’,
publicat per l’Associació Cultural de Poesia Pont del Petroli.
En aquesta pàgina, alguns dels poemes que recull a la seva obra, que va presentar el passat 5 d’abril
al setè trimestre de poesia de l’Heliogàbal, al carrer Ramon i Cajal
Després de nits interminables de silencis per fi, i arribats als 40..., RECLAMO
LA PARAULA. Reclamo la paraula (poemes 2004-2007) per dir clar (i dir-me)
que queda molt per proposar, contraposar i fer. Reclamo poder afirmar i negar,
reclamo la paraula per (fer) sentir. El
llibre...?; un viatge poètic dialèctic de
l’exterior a l’interior. El primer reclam,
“entre ells i nosaltres”, intents de poesia social, crítica, compromesa, intents
de copsar la realitat (bruta tal vegada)
del carrer. Una mirada entre multituds,

entre perduts, entre el dolor, la ràbia o la
por, entre derrotes i derrotats. El segon
reclam (2ª part del llibre), “entre tu i jo”,
tal vegada 2 ‘Fidels’ o potser només un...
Mots de “raons”, mirada de racons íntims;
un viatge cap a dins on transita la meva
memòria, teixida entre la tendresa, l’amistat, la poesia mateixa, l’angoixa..., l’amor,
en definitiva. Perquè entre el carrer i la
cambra, el plural i el singular, entre el crit
social i existencial i la petjada individual..., per fi aixeco el dit, demano la paraula, i reclamo molts mots i alguns silencis.

l’autor

Amb les multituds
Retornes. Altre cop obres la closca
per incloure’t entre la multitud més íntima.
Vens del silenci de la cambra closa,
la persiana que no s’alça i els abismes del diccionari.
Retornes per fitar la finestra de sempre,
la que et permet llum i sortida per escortar-te
fins als grisos suburbis. Sí, allà, on es diuen les frases
del despertar de molts i la semàntica aboca disturbis.
Allà on la gent gemega entre revolts de foc,
on les paraules es posen a tremolar
i els poetes es llencen al buit, es calcinen.
Retornes amb les multituds més íntimes,
aquells punys que dibuixen paraules que ara
ja et són crits, crits que sempre han estat espetecs
de dolor i d’esperança. Tornes aquí,
per implicar-te. Per sentir el frec a frec
dels meus ulls. Per acostar-te als batecs
de la multitud més íntima. Tornes a mi.
Perquè mai no has pogut deixar-me,
sempre baixes i tornes amb mi.

Darreres derrotes
Tornes dels carrers freds. Xopa, no trobes el llum
i els teus ulls miren al buit. Abatuda, caus a un llit
aliè i passen les nits que mai no has controlat.
Les llunes t’han estat monstres implacables.
Els renecs de la desfeta apilen de pols
els primers discursos que vas fer.
Recordes quan fixaves el teu destí
en aquelles llunyanes trinxeres de llum ?
Tot se’t va desnonant : grinyola el darrer
fragment d’esponja que dus al damunt.
Els fonaments s’han omplert de sorra,
mentre has anat buidant gots a la barra
dels bars de qualsevol ciutat perduda.
Fràgil, immòbil, nua, pelada de fred,
et quedes allà com una pastera a la deriva.
Les darreres derrotes et cauen a sobre
talment com tu has caigut al llit abatuda.

Empenta
Més enllà de tenir les idees netes
i ben empedrades; tinc el teu alè,
els teus mots justos, compactes;
la teva petjada recte, marbre frontal.
Coincidint en cada albada,
imploro el teu coratge,
un puny d’empenta per recórrer
tots els rius,
tots els boscos,
tots els mars possibles,
tots els recers del teu cos.
Perquè em portis a una andana de tren,
o a la terminal B de Barajas,
palanca de trànsit vers el ‘Nou Món’.

Fidel Picó i Gómez (Barcelona, 1968) llicenciat
en sociologia, actualment treballa com a tècnic
en Medi Ambient a l’Agència Catalana de l’Aigua.
L’aventura poètica li arriba tard (inicis 1990, més
seriosament a partir del 2002). Alumne durant 2
cursos de poesia a l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès (2004-2006). Membre del “Club
dels poetes morts” (2003...; amb lectures poètiques i... altres creacions). “Reclamo la paraula”
és el seu primer llibre de poesia.

Aixopluc
Plovia al teu gust. Gotims de bon vi
lliscaven lentament pel teu rostre joiós
de nova mare en plenitud.
Però ara tot s’ha enteranyinat
i s’escriu un gran diluvi d’agre desfeta.
Plou sobre mullat i se’t reincideixen
llàgrimes que, feixugues, et cauen a sobre
com la metralla en una guerra sense treva.
Jo, ara que et veig xopa de neguit,
enfonsada de tristor, vull donar-te aixopluc,
ara que et plouen diamants de plom.
Pel cap baix, davant la feresa de les gotes,
sempre t’obriré un paraigües, però...,
podré donar-te tot l’escalf que necessites ?
No ho sé.... Però vull dir-te que, malgrat
les ombres properes de la mort,
el sol és dins nostre,
igual que ho és el celler on reposa el bon vi.
Sempre ens quedarà París, diuen.
Per aixoplugar-nos de tanta desfeta
SEMPRE sempre romandrà, ben endins
el nostre amor.

O potser tan sols cal que m’indiquis
com arribar sa al carrer de dalt.

Recordes quan fixaves el teu destí ?
Les darreres derrotes te l’han trinxat.
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Bayona demana a la indústria del
cinema més interès pels nous talents
El director de ‘El Orfanato’ visita les instal.lacions gracienques on va assajar el film
ÒSCAR MEJÍAS

El guardonat amb el
Goya al millor director
novell, Juan Antonio
Bayona, ha criticat
aquesta setmana a Gràcia la manca d’interès
que té la indústria cinematogràfica espanyola
pels nous talents. “Quan
aquí no acabava de
trobar un forat, ja m’estaven oferint projectes
als Estats Units”, va
explicar Bayona a les
instal.lacions de Rodar y
Rodar, la productora de
El Orfanato, on va analitzar les claus de l’èxit del
seu film.
MERITXELL DÍAZ

Juan Antonio Bayona va tornar
dimecres a l’escenari dels assaigs
de la pel.lícula El Orfanato, la productora Rodar y Rodar, al carrer
de l’Església. El director guarda
bon record d’aquelles sessions que
tenien lloc els caps de setmana i
en què va començar a imaginarse el film (vegeu L’Independent
núm. 228). A més, Bayona va valorar que les instal.lacions de la
productora, dins l’antiga fàbrica
tèxtil Fàbregas Jorba, “tenen una
atmosfera especial”. Aquest cop,
però, va venir a la Vila sense Belén
Rueda, Guillermo del Toro i
Fernando Callo, per desgranar les
claus de l’èxit del film als alumnes
del Taller de Guionistes.
Bayona va lamentar la manca
d’interès del cinema espanyol per
descobrir i tenir cura dels talents.
“No hi ha indústria a Espanya.
A mi ja m’estaven oferint projectes als Estats Units feia temps i

EL DIRECTOR JUAN ANTONIO BAYONA, DURANT LA XERRADA SOBRE LES CLAUS DE L’ÈXIT DE ‘EL ORFANATO’

molts directors acaben marxant
davant la impossibilitat de rodar
aquí”, va matisar. Amb una llarga trajectòria en el món dels
videoclips, Bayona va destacar
noms com Marc Lozano i Ivan
Domínguez, emblemes de la
nova cultura del clip d’autor. Per
al director de El Orfanato, l’empenta del film ve de la mà “d’un
equip de gent que comença i que,
per això, tenia molta il·lusió i va
donar-ho tot pel projecte”.
A banda, Bayona va anunciar que
està treballant en un nou guió amb
Sergio Sánchez, guionista de El
Orfanato. “Està en estat embrionari però puc avançar que és una
història complicada, d’un gènere
diferent a El Orfanato i no és un
musical”, va explicar. Guillermo
del Toro li ha ofert també que produeixi a un altre director.

“Guillermo del Toro volia
que hi haguessin ensurts”
“Vaig vampiritzar al màxim el treball de Sergio Sánchez i de Belén
Rueda, són brillants”. Bayona desprèn humilitat i modèstia, per això
en tot moment va elogiar la feina
del seu equip i, sobretot, la del guionista Sergio Sánchez. “El que em
va atrapar del seu guió inicial és
que hi havia vida sota les línies”.
Per a Bayona, l’interès de El
Orfanato està en la doble lectura
del text, d’una banda la història de
fantasmes i d’altra, la decadència
psicològica de la protagonista. El
director també va explicar el seu

procés de treball. “El guió final tenia 120 pàgines. Vam gravar totes
les escenes i després vam tallar
entre el 10 i el 30%. En el rodatge
és important que tot estigui mol
preparat per després poder improvisar”. Bayona reconeix que “fins
a la projecció al festival de Cannes
no vam ser conscients de la por
que provocava la història”. Els tres
ensurts de la cinta creu que “estan
bé perquè creen un estat d’ansietat” i “Guillermo els demanava”,
tot i que creu que “no ha d’haver-ne més del compte”.

breus
Tres actes, per
a la Setmana
de la Poesia
La dotzena edició de la Barcelona
Poesia, que se celebra del 14 al
21 de maig, passa de puntetes per
Gràcia. L’Heliogàbal, l’Aula d’Escriptors i la biblioteca Jaume Fuster seran l’escenari dels tres recitals que s’inclouen a la programació. “Pregunta doble: qui sóc i
per què escric? Resposta simple:
escric perquè no sé qui sóc. Palpejant a les fosques trobem la següent pregunta doble: què sóc i
per qui escric?” Així es dóna a
conèixer Enric Casasses, que presenta la novena edició de la seva
obra més atrevida UH dins del
cicle Vine a fer un cafè amb... a la
biblioteca Jaume Fuster, dijous 15
a les set de la tarda. Proyectos
delíricos farà el seu recital a
l’Heliogàbal, en el marc del setè
trimestre de poesia. L’espectacle
literari, basat en l’acidesa i la ironia, tindrà lloc la nit de dissabte
19 a la sala de Ramon i Cajal.
Per tancar la programació poètica d’aquesta setmana, els alumnes de l’escola taller Aula d’Escriptors delectaran al públic amb una
lectura de poemes al bar Châtelet
del carrer Torrijos. La cita amb
aquests tretze escriptors serà el dia
21, a les 20 hores.

Víctor Nubla
debat sobre la
música en viu
El músic Víctor Nubla, membre
del trio Aixònoéspànic i director
del Pla Estratègic de la Música de
Gràcia, participa aquest divendres 9 al II Congrés Internacional de Música de Catalunya amb
una ponència sobre les noves formes d’escoltar música en viu i
debatrà amb Edmon Colomer,
Roger Mas i Jordi Savall.
CEDIDA

El Casal Corpus interpreta el
primer musical infantil en directe
L’espectacle ‘Les faules ens ensenyen’ es pot veure els dies 10, 11 i 12
REDACCIÓ

Una vintena d’actors i actrius d’entre 4 i 15 anys pugen aquest cap
de setmana a l’escenari del Casal
Corpus per representar Les faules
ens ensenyen, un musical que fa un
repàs a faules tan conegudes com
La llebre i la tortuga o La cigala i la
formiga i d’altres menys populars
com La parella ideal i És el que et
12

dic i no el que faig. El principal
atractiu d’aquest espectacle és que
és una de les obres més joves, tant
pel que fa als intèrprets com pel
que fa a la direcció. Marc Ortiz,
de 18 anys, i Raquel Fernández,
de 21 anys, s’han posat al capdavant de l’obra. “Vam agafar el projecte amb molta il·lusió, tot i que
també amb bastant de respecte
perquè dirigir infants tan menuts

no és fàcil”, explica Ortiz. “Hem
treballat de la forma més pedagògica possible, organitzant-nos en
grups molt petits i diversificant els
personatges”. La novetat de Les
faules ens ensenyen és que és el primer musical infantil del Casal Corpus que s’interpreta en directe.
“Fins ara havíem fet enregistraments i els intèrprets havien fet
playback de la seva pròpia veu”,

ELS ACTORS I LES ACTRIUS DE L’OBRA, EN UN MOMENT DE LA REPRESENTACIÓ

matisa Ortiz. Les faules ens ensenyen
és un muntatge d’una hora pensat
per a tota la família del qual s’extreuen nombroses moralitats, tot i
que els directors consideren que la

més important és el missatge de la
cançó final. El musical es podrà
veure els dies 10, 11 i 12 al teatre
del carrer Bailèn, 175. Les tres representacions es faran a les 18 h.
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Cesk Freixas i Pau Alabajos presenten àlbum conjunt el dia 18

Vénen del nord, vénen del sud

Els cinemes Verdi estrenen
el film argentí ‘La antena’

CARLES RODRÍGUEZ / ENDERROCK

Dintre de la cançó
d’autor catalana està
sorgint una nova
generació de músics
nascuts als anys vuitanta. Entre els seus
representants hi destaquen dos joves
cantautors: Cesk
Freixas i Pau Alabajos.
L’Ateneu La Torna acull
el proper diumenge 18
de maig el primer
concert de presentació
del seu disc conjunt,
Venim del nord, venim
del sud.

La cinta és una metàfora de la comunicació
CEDIDA

UN FOTOGRAMA DEL FILM ‘LA ANTENA’

El penedesenc Cesk Freixas
(Sant Pere de Riudebitlles,
1984) i el valencià Pau Alabajos
(Torrent, 1982) es van fer
amics en els escenaris. Ara que
tots dos tenen dos discos editats ho han celebrat amb un
treball conjunt que combina
cançons dels seus últims àlbums, El camí cap a nosaltres,
de Freixas, i Teoria del Caos,
d’Alabajos. “Sempre vam pensar que les nostres propostes
eren complementàries. Les
nostres cançons són reivindicatives, compromeses amb el
territori, que intenten crear
complicitats i obrir consciències”, explica Freixas, guanyador del Premi Enderrock 2008
al millor artista de cançó d’autor per votació popular. Precisament, la revista especialitzada Enderrock encartarà el disc
en l’edició d’aquest mes de
maig. Pau Alabajos va ser el responsable del seu títol: Venim del
nord, venim del sud. “El disc
és un diàleg entre les cançons,
ja que cadascuna parla d’un
territori, d’allà on hem deixat
caure les arrels, però des de
perspectives semblants i sempre tenint en compte els Països Catalans”, comenta
Alabajos, i Freixas hi afegeix:

REDACCIÓ

ELS CANTAUTORS PAU ALABAJOS (ESQUERRA) I CESK FREIXAS (DRETA)

“Fem broma amb què, a més, jo
sóc un català del sud i ell un valencià del nord”.
Degut al seu caràcter crític amb
la societat, la seva música es cataloga com a cançó protesta.

Ambdós se senten
influenciats per
Ovidi, Raimon o
Víctor Jara
Alabajos, però, ho puntualitza:
“No em sento còmode amb el
terme ‘protesta’. No protestem,
simplement hi diem la nostra. Ho
va definir molt bé en Feliu Ventura quan va dir que si nosaltres
fèiem cançó denúncia era perquè
altres feien cançó renúncia”. Entre els músics que més els han

influenciat es troben Raimon i
Ovidi Montllor, però cap dels
dos vol que se’ls vinculi directament amb la Nova Cançó.
“Els nostres referents no són
només catalans, hem begut
molt d’autors llatinoamericans,
com Silvio Rodríguez, Víctor
Jara o Jorge Drexler”, aclareix
Freixas.
L’Ateneu Independentista La
Torna, a Sant Pere Màrtir, 37,
oferirà diumenge 18 de maig
a les 19 hores el primer concert de Freixas i Alabajos presentant el seu disc conjunt. Encara estan perfilant l’espectacle, però ja prometen sorpreses com el fet de barrejar cançons d’ambdós, cantar conjuntament alguns temes i alguna
versió dels seus cantants preferits.

Una ciutat sencera que es queda sense veu és l’escenari i l’argument del film La antena,
d’Esteban Sapir, que aquest
divendres 9 s’estrena a la cartellera dels cinemes Verdi. Es
tracta d’una metàfora sobre la
comunicació humana i la societat contemporània que va
clausurar el Festival de Cinema de Buenos Aires i que també ha passat pels festivals de
cinema de Rotterdam, San

Sebastian, Budapest i Sitges. La
antena és una clara mostra dels
films verdinians que el propietari del cinema, Enric Pérez, va
anunciar que portaria a la cartellera per celebrar el vintè aniversari de les sales gracienques.
Rodada en blanc i negre i gairebé muda, respon a la voluntat
del seu director de comunicar a
través de les imatges. De fet, els
referents de Sapir són els expressionistes Murnau i Fritz Lang,
que van saber desenvolupar el
text formal.
CEDIDA: MARIA ANTÒNIA HERNÁNDEZ

[Triada] aterra a la galeria Espai[b]. Encara que nor-

malment treballa teles i grans formats, en aquesta ocasió l’artista Maria Antònia Hernández recull la seva obra pictòrica i
l’exposa a la galeria Espai[b], al Torrent de l’Olla. La mostra
es podrà veure fins a finals de mes.

cartellera
CINEMES
BOSQUE MULTICINEMES. Rbla. del
Prat, 16 - Tel. 93 217 26 42.
• Speed racer. Dv i ds, 16.00, 19.00,
22.00, 00.40; de dg a dc, 16.00,
19.00, 22.00.
• 21 Blackjack (VOSE). Dv i ds, 16.00,
19.00, 22.00, 00.40; de dg a dc,
16.00, 19.00, 22.00.
• Elegy. Dv i ds, 16.00, 18.10, 20.20,
22.30, 00.45; de dg a dc, 16.00,
18.10, 20.20, 22.30.
• Fuera de carta. Dv i ds, 16.10,
19.10, 22.10, 00.40; de dg a dc,
16.10, 19.10, 22.10.
• 88 minutos. Dv i ds, 16.10, 19.10,
22.10, 00.40; de dg a dc, 16.10,
19.10, 22.10.
• Iron Man. Dv i ds, 16.00, 19.00,
22.00, 00.40; de dg a dc, 16.00,
19.00, 22.00.
• Casual Day. Dv i ds, 16.05, 18.10,
20.15, 22.20, 00.40; de dg a dc,

16.05, 18.10, 20.15, 22.20.
• Cobardes. Dv i ds, 16.00, 18.05,
20.10, 22.15, 00.40; de dg a dc, 16.00,
18.05, 20.10, 22.15.
• Algo pasa en las Vegas. Dv i ds, 16.00,
18.05, 20.10, 22.15, 00.40; de dg a
dc, 16.00, 18.05, 20.10, 22.15.
CASABLANCA-KAPLAN. Pg.Gràcia, 115
• Sala 1: Rebobine, por favor (VOSE).
Passis: 16.00, 18.00, 20.00, 22.00.
• Sala 2: Love and honor (VOSE). Passis: 15.50, 18.00, 22.05. Viaje a
Darjeeling (VOSE). Passi: 20.10.
CASABLANCA-GRÀCIA. Girona, 175.
• Sala 1: Franklin y el tesoro del lago
Passis: ds i dg, 16.20. La familia
Savages. Passis: de dll a dj, 15.50; de
dg a dj, 20.00. No es país para viejos.
Passis: 17.50, 22.00.
• Sala OZU: Buda explotó de vergüenza.
Passi: 15.55. La osa mayor menos
dos. Passis: 17.25, 22.20. Reencar-

nación. Passi: 19.15.
• Sala 3: La noche es nuestra. Passis:
15.50, 17.55, 20.00, 22.05.
LAUREN GRÀCIA. Carrer Bailén, 205.
• Sala 1: Iron Man. Passis: 16.10, 19.10,
22.10.
• Sala 2: Todos estamos invitados. Passis: 16.20, 18.20, 20.20, 22.20.
• Sala 3: Casual Day. Passis: 16.30,
18.30, 20.30, 22.30.
• Sala 4: Cashback. Passi: 16.15, 18.15,
20.15, 22.15.
VERDI. (No actualitzada) Verdi, 32 - Tel.:
93 237 05 16.
• Sala 1: La antena (VOSE). Passis: 16.05,
18.15, 20.30, 22.40.
• Sala 2: La edad de la ignorancia (VOSE).
Passis: 16.05, 18.15, 20.20, 22.35.
• Sala 3: La familia Savages (VOSE). Passis: 16.00, 18.15, 20.30, 22.45.
• Sala 4: Mil años de oración (VOSE). Passis: 16.15, 18.20, 20.25, 22.35. La

parabólica (curt). Passi: 22.00.
• Sala 5: Die Stille vor Bach (VOSE). Passi: 16.10. Cashback (VOSE). Passis:
18.15, 20.20, 22.35.
VERDI PARK. (No actualitzada)Torrijos, 49.
Tel.: 93 217 88 23.
• Sala A: La duquesa de Langeais
(VOSE). Passis: 16.30, 19.30, 22.00.
• Sala B: Elegy (VOSE). Passis: 16.00,
18.15, 20.30, 22.45.
• Sala C: Rebobineu, si us plau (VOSE).
Passis: 16.05, 18.15, 20.25, 22.35.
• Sala D: Al otro lado (VOSE). Passis:
16.00, 18.15, 20.30, 22.45.

TEATRES
JOVE TEATRE REGINA. Sèneca, 22.
• La Via Làctia. Ds, 18 h, i dg, 12 i 18 h.
SALA BECKETT. Alegre de Dalt, 55.
• Venedors, d’Edoardo Erba (fins al 25/05).

TEATRENEU. Carrer Terol, 26-28 .
• Sala Cafè-Teatre. 3 Monólogos de
risa. Dg, 20 h. Ilusión o Mente. Ds,
20.30. El club de la magia. Ds, 22 h.
Magia de cerca. Dj, 21 h. Optimisme
global. Dj, 22.30. Esperando a...
Godoy. Ds, 19 h. Las gallegas. Dv,
20.30. Morning singers in the fields.
Ds, 23.30. Pepe mantilla en directe.
Dv, 23.30. Desconcierto... Dv, 22 h.
Guasabi. Dc, 20.30. Luismi. Dll, 21 h.
Cançons a la carta. Dc, 22 h.
• Sala del Mig. Chicas Risketos y apuntes pasados a limpio. Dg, 19 h. Cine
fantástico y de terror. Ds, 19 h.
• Sala Xavier Fàgregas. + Noches de
monólogos. Ds, 22. h. 2º Campeonato
Impro-fighters. Dv, 22.30. Impro-show.
Ds, 20. Zzapping, el concurso. Dj, 22 h.
El club de la màgia júnior. Ds, 18.30, i
dg, 12.30. La Blancaneus. Ds i dg, 17 h.
Music all! Dg, 19.30. Els dimecres...
Elena. Dc, 21 h. La apoteosis necia. Dv,
20.30. ¿Pero esto qué es?. Dv, 20.30.
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Esports
L’Europa aconsegueix la permanència
i assoleix els objectius de De Bode
El conjunt de José Ángel Valero s’enfronta a l’Espanyol per cloure l’any del centenari
CEDIDA: ÀNGEL GARRETA

Després d’una temporada
que es podria definir
gràficament com una
muntanya russa, l’Europa
ha aconseguit la permanència matemàtica allunyant-se tant del descens
directe com de l’indirecte,
fruit de la compensació
d’equips catalans que
baixen de Segona B. Així
els objectius que el president del club, Guillaume
de Bode, va marcar per a
la temporada del centenari queden assolits. Ara
l’aficionat està a l’espera
de veure si se li dóna
continuïtat a aquesta
plantilla o, de nou, l’any
vinent es renova tot
l’equip i es torna a començar de zero. Tot dependrà
del pressupost.

SALVANYÀ, EN UNA JUGADA DEL PARTIT CONTRA EL BLANES

mar és el referent als aficionats, ja
que l’Europa ha estat un equip força irregular a casa. Malgrat això,
els ànims estan alts i l’aficionat
escapulat demana que el projecte
continuï amb la mateixa base de
jugadors i amb reforços de nivell
per lluitar per l’ascens a Segona B.
El plantejament de la temporada
2008-2009 es començarà a definir
el proper dimecres 14 en una reunió que han de tenir De Bode i l’entrenador de l’equip, José Ángel
Valero. El proper cap de setmana
els graciencs visitaran el camp del
Mataró, equip que s’està jugant la
permanència. Aquesta setmana també s’ha confirmat que el 22 de maig
l’Espanyol d’Ernesto Valverde s’enfrontarà a l’Europa com acte de cloenda dels actes del centenari.

El sènior de bàsquet escapulat,
a una victòria de l’ascens
L’Europa de bàsquet, que competeix a tercera catalana, està a
un pas de l’ascens a segona divisió. Arribada l’última jornada, s’enfrontarà al Gaudí, colíder
de la competició empatat a
punts amb l’equip gracienc.
Qui guanyi el partit es farà amb
l’ascens directe mentre que qui
perdi haurà de disputar una promoció per pujar de categoria.
La cita del decisiu enfrontament serà el dissabte a les sis
de la tarda al poliesportiu de la

El CN Catalunya
rep al cuer a un
pas de pujar
A falta de tres jornades per acabar la lliga de segona divisió, el
CN Catalunya rep el Banyoles,
cuer amb tan sols dues victòries en els 15 partits disputats. A
priori, el matx ha de ser assequible per als graciencs que han
de fer l’esforç final per assegurar la primera plaça, que és l’única que dóna opció a la promoció d’ascens. L’entrenador dels
waterpolistes graciencs, Tato
García, creu que s’ha d’afrontar
el matx amb tranquil.litat però
amb “relaxació zero”. La setmana vinent, el Catalunya s’enfrontarà al CN Montjuïc, partit que
si guanyen els graciencs els convertiria en campions de lliga. El
Catalunya és líder amb 43 dels
45 punts disputats, sense haver
perdut cap partit.

El CEG coronarà
l’Everest la
setmana vinent

ÈRIC LLUENT

La victòria davant del Blanes (3 a 1)
ha permès respirar amb tranquil.litat
als aficionats escapulats dues jornades abans d’acabar la lliga, cosa que
a la grada del Nou Sardenya s’agraeix, sobretot després d’una temporada d’infart que ha comptat amb
dues ratxes negatives i dues de positives, la darrera de les quals ha estat prou llarga com per treure l’equip
de la zona de descens. Ara, l’objectiu de mantenir-se a la categoria està
assegurat. A principis de temporada el president Guillaume de Bode
va determinar tres fites per al primer equip escapulat: la permanència, l’ascens de juvenils perquè debutessin al primer equip i la connexió entre la plantilla i l’afició. De
tots tres, el que encara queda afir-

breus

Creueta del Coll. Allà, aficionats i directiva del club viuran
la primera oportunitat de la temporada de veure un equip de
l’Europa ascendint de categoria.
La setmana passada el conjunt
escapulat va vèncer l’Imma a
domicili per un ampli resultat
final de 54 a 92.
Al llarg de tota la temporada
l’equip de l’Europa ha sumat tan
sols sis derrotes en 29 partits i
és el màxim anotador de la competició.

Després del pas de la torxa olímpica pel sostre del món, l’expedició del Club Excursionista de
Gràcia a l’Everest, formada per
Xavier Arias i Xavier Aymar,
podrà arribar fins al camp 3 per
instal.lar les tendes d’acampada
i tot el material necessari per
complir l’objectiu: fer el cim en
menys de 24 hores, sense oxigen ni xerpes. Acabades les restriccions de l’exèrcit nepalès per
garantir la seguretat de la flama
dels Jocs de Beijing 2008, es
preveu que els Xavis arribin al
cim de l’Everest a principis de
la setmana vinent, si les condicions meteorològiques ho permeten i depenent del ritme de
la resta d’expedicions que estaven retingudes al camp base.

resultats i classificacions
FUTBOL
TERCERA DIVISIÓ, GRUP 5
37a jornada (11/05, a les 17 h)
Mataró- Europa
Resultat 36a jornada
Europa - Blanes
3-1
Resultat 35a jornada
Manresa - Europa
1-3
Classificació
Punts
1 Bercelona B .......................................... 79
2 Sant Andreu ......................................... 78
3 Reus ....................................................... 65
4 Palamós ................................................ 55
5 Ricoh Premià ........................................ 55
6 Santboià ................................................ 54
7 Rapitenca .............................................. 53
8 Pobla Mafumet ..................................... 52
9 Europa .................................................. 49
10 Banyoles ............................................... 48
11 Vilanova ................................................ 46
12 Blanes .................................................... 45
13 Balaguer ................................................ 44
14 Mataró .................................................... 44
15 Manlleu .................................................. 42
...
19 Manresa ................................................. 35
20 Masnou ................................................. 21

14

BÀSQUET
LLIGA NACIONAL FEMENINA
26a jornada
Europa - Lleida
0-1
Resultat 25a jornada
Sant Gabriel - Europa
2-2
Resultat 25a jornada
Europa - Collerense
1-1
Classificació
Punts
1 Barcelona .............................................. 68
2 Collerense ............................................. 57
3 San Gabriel ........................................... 52
4 Espanyol B ........................................... 51
5 Lleida ..................................................... 49
6 Son Cotoner ......................................... 46
7 Girona ................................................... 43
8 Tortosa .................................................. 39
9 Europa .................................................. 39
10 Estartit B ................................................ 32
11 Penya Blanc - Blava La Roca .............. 26
12 Banyoles ............................................... 13
13 Rubí ......................................................... 7
14 Breda ....................................................... 5

DIVISIÓ D’HONOR JUVENIL
30a jornada
Saragossa - Europa
2-3
Resultat 29a jornada
Europa - Cornellà
4-3
Resultat 28a jornada
Amistad - Europa
2-2
Classificació
Punts
1 Espanyol ............................................... 79
2 Saragossa ............................................. 67
3 San Francisco ...................................... 59
4 Mallorca ................................................. 57
5 Badalona ............................................... 54
6 Cornellà ................................................. 45
7 La Salle .................................................. 37
8 Mataró .................................................... 35
9 Ferriolense ........................................... 34
10 Girona ................................................... 34
11 Lleida ..................................................... 33
12 Europa .................................................. 32
13 Sant Andreu ......................................... 30
14 Amistad ................................................. 29
15 Casablanca ........................................... 24
16 Picarral .................................................. 20

COPA CATALUNYA MASC., GRUP 2
30a jornada
SaFa Claror - CB Castellar
Resultat 29a jornada
Sant Boi - SaFa Claror
93 - 85
Resultat 28a jornada
SaFa Claror - Reus Deportiu A
106 - 56
Classificació
PG PP
1 Sedis Mausa ................................. 25 4
2 CE Vilaseca ................................... 21 8
3 CB Martorell .................................. 21 8
4 CE Laietà ....................................... 17 12
5 CB Sitges ....................................... 17 12
6 CB Grup Barna A ......................... 16 13
7 Sant Boi ......................................... 16 13
8 SaFa Claror ................................... 15 14
9 CB Gavà ......................................... 15 14
10 CB i UM .......................................... 13 16
11 Cn Sabadell .................................. 13 16
12 UE Barberà .................................... 13 16
13 CB Castellar ................................... 10 19
14 L’Hospitalet A ............................... 10 19
15 CN Terrassa ..................................... 8 21
16 Reus Deportiu A ............................. 2 27

HOQUEI
Hoquei Claret
Resultats:
CP Tordera - Claret alevins ...................... 3 - 6
Sant Taradell - Claret juvenils ................ 3 - 13
Propera jornada
CP Palafrugell - Claret Juvenil
Claret alevins - Mataró B
Claret infantils - HC Sant Just

W AT E R P O L O
SEGONA DIVISIÓ ESTATAL
16a jornada (10/05)
CN Catalunya - CN Banyoles
Resultat 15a jornada
CN Catalunya - CN Sant Feliu
Resultat 14a jornada
CN Alcorcón Arena - CN Catalunya
CN Catalunya: Primera posició amb 14
victòries i un empat

9-4
5-7
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Activitat econòmica
Vuit de cada deu clients del mercat
hi compren un cop a la setmana
Les parades de venda de carn i peix es consoliden com a líders
A RXIU

Segons els primers
resultats d’un estudi
sobre els hàbits de
compra al mercat realitzat per l’Institut Àgora
per encàrrec de l’Institut
de Mercats Municipals
de Barcelona (IMMB), el
84,6 per cent dels clients fan les seves compres a les parades com a
mínim un cop per setmana. El tercer tinent d’alcalde de l’Ajuntament i
president d’IMMB,
William Carnes, ha destacat que aquesta xifra
demostra que els mercats tenen una posició
comercial “molt sòlida”.
REDACCIÓ

L’estudi 2008 sobre els mercats
municipals, que afecta als quatre
de Gràcia –l’Abaceria, la Llibertat,
l’Estrella i Lesseps– ha revelat ja
les primeres dades sobre els hàbits
dels compradors d’aliments frescos.
De l’enquesta, realitzada per l’Institut Àgora, es desprèn que “els clients dels mercats són habituals, ja
que vuit de cada deu van, com a
mínim, un cop per setmana” i que
“la qualitat segueix sent un gran
valor dels mercats”. A més, situa
els mercats com a líders en la venda de carn i peix. Segons les con-

UNES CLIENTES FAN LA COMPRA A UNA BACALLANERIA DEL MERCAT DE L’ABACERIA

clusions inicials, les parades de fruita i verdura no són el principal
atractiu per tres obstacles: la distància, els horaris i l’aparició de

Els principals
competidors
continuen sent els
supermercats
botigues especialitzades. Tino
Mora, membre de la junta del mercat de la Llibertat i venedor de fruites, valora que “hi ha moltes botigues fora del mercat que exercei-

xen una competència deslleial i que
poden rebaixar els preus perquè no
compleixen la traçabilitat i l’etiquetatge no és el correcte. Nosaltres
oferim qualitat”.
Els principals competidors dels
mercats continuen sent els supermercats i els autoserveis. Per això,
el tercer tinent d’alcalde i president d’IMMB, William Carnes,
ha instat els comerciants a impulsar mesures novedoses per
fidelitzar la clientela. Entre
aquests, va destacar les targetes i
el repartiment a domicili, mesures que ja estan en marxa en alguns dels mercats de Gràcia.

E, D, H, L, B
les escales

següents escales:

laberint de

hagis passat per les

Solució al

laberint cal que
Per travessar el
15
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Rafel Vallbona

Toni Sevilla: “Vam crear el Lliure un
grup de persones, no només en Fabià”

la torratxa

MÍRIAM NÚÑEZ

Membre fundador del
Teatre Lliure de Gràcia,
més d’una quarantena
d’obres teatrals, set
pel.lícules, vint personatges a sèries de televisió i una carrera sense
treva, avalen la trajectòria d’un actor amb solera. Recentment l’hem
pogut veure al Romea
amb Mozart, Salieri i el
rèquiem inacabat i actualment cada migdia és el
Paco de El Cor de la
ciutat, un personatge
singular que reflexa la
part menys decorosa de
la societat.

Monarques

CLARA DARDER

Em marejo amb un currículum
tan llarg.
No n’hi ha per tant, m’ho passo
bé treballant. Ara tinc una oferta
pel Grec, i no sé què fer perquè
m’havia marcat una setmana de
vacances amb el meu fill petit a
Eurodisney, a París, i em costa
dir que no.
Tants personatges sobr
eposats
sobreposats
turmenten l’inconscient?
Suposo. Cada vegada que treballes els personatges se’t queden
enganxats com una lapa, però en
definitiva ets tu. El meu bagatge
el poso en els papers i m’afecta al
personatge però no m’afecta a mi.

L’ACTOR TONI SEVILLA, CONEGUT PEL SEU PAPER DE PACO AL COR, ÉS UN DELS CREADORS DEL TEATRE LLIURE

amb Gràcia...

Quan em vaig emancipar sol,
vaig viure al carrer Maria i ara
visc al passeig Mare de Déu del
Coll, esmorzo a casa o al Bracafé
de República Argentina. Alguns
dies acompanyo el meu fill petit
a La Farigola del Coll. M’agrada
comprar al mercat de la Llibertat, el peix a l’Anna i l’Esther, i la
carn a la Isabel i en Joan. Per
dinar, l’Envalira, és excel·lent. La

En quina part de la feina et
mous millor?
Fent teatre, però no m’agrada assajar, és quan cobres menys i no
puc ser jo, perquè el director et
va parant, quan actuo sóc lliure.

T ’agrada que el públic et pari
pel carrer?
Depèn de com. Bardem diu: “Si
et paren és perquè estàs treballant, ets als escenaris, per tant
tens feina. Millor que no tenirne”. Penso el mateix.

Llavors només vols estar sobre
l’escenari?
Sí, i no m’agrada que s’acabi
l’obra. Crees una petita família
amb els actors, director i tècnics.
Quan acaba es trenca, llavors et
separes i els trobes a faltar.

T ’assembles al P
aco?
Paco?
No, ni molt menys. Sí, és veritat
que em van educar per no fer res
a casa, però jo m’he reciclat. Cuino, planxo, sé cosir, em faig el llit,
he viscut sol i ho he après tot. En
Paco és una mica pinta i molt
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roba, a Can Masseguer, la sastreria de República Argentina.
Un desig... La meva mare viu a
Benet i Mercader, és peatonal, i
quan surt de casa ha de mirar a
les dues bandes perquè els cotxes
passen arran de la porta. Voldria
saber perquè hi ha una restaurant
al carrer Gran que té la permissivitat d’aparcar en doble filera.
penques, però no és dolent, no és
malparit. Conec gent com el Paco,
que no tenen diners i sempre els
veus com si en tinguessin.
A Madrid funciona igual el món
dels actors?
Les grans productores són allà i la
majoria de feina també. Molts actors fan prostitució de la seva vida,
van a programes de la tele i ho expliquen tot. A mi m’ho van oferir,
i paguen bé, però vaig dir que no.
Com es definiria davant d’una

persona que no el coneix de res?
No ho sé. Si ho vols saber, marxem junts uns dies i m’ho dius tu.
Penso que la feina s’ha de fer bé,
sóc rigorós, alhora una mica mandrós i tinc caràcter. Pujo com la
bromera de la cervesa i dos segons després et demano disculpes.
De gran vull ser
...
ser...
Moltes coses però sobretot vull
morir amb salut.
I el Teatr
ràcia?
eatree Lliur
Lliuree de G
Gràcia?
Tinc una espina clavada amb
aquest tema. El Lliure, el vàrem
crear una trentena de persones,
no només en Fabià, i crec que
entre tots vam fer l’alma mater del
teatre d’aquell moment. Actors,
tècnics i persones amb molta
il.lusió, ens hi vam deixar la vida
i les hores per aixecar-lo.
I el Teatr
ontjuïc?
eatree Lliur
Lliuree de M
Montjuïc?
Em recorda a una pinacoteca
amb les seves oficines, molta gent
treballant i les institucions públiques dient què s’ha de fer dins. Ja
no té l’esperit del nostre Lliure.

“Algú m’ha dit que el temps
que llisca és un porc / I que
de les nostres tristeses se’n
fa un abric.”, diu una cançó
de Carla Bruni, presagiant
el que li venia al damunt. I
és que si algú escenifica
millor el darrer any de la
vida pública francesa, no
és pas el seu marit, el
president, Sarko per als
enemics, sinó ella mateixa,
un hoste de la república
convertida en princesa.
Però els francesos, republicans i laics de mena, són
així; volen un president-rei
exuberant i poderós, i això
és el que els oferia Nicolàs
Sarkosy durant la campanya. El resultat és mediocre
tirant a trist: molt glamur
(esclar que al costat de
Chirac qualsevol) i cap
resultat. I ara pensen que
potser la van espifiar,
perquè se n’adonen que a
la vella república fa temps
que se li ha aturat el
rellotge en tot: creixement
econòmic negatiu, integració de la immigració
nefasta (recordeu les
banlieus) i un mercat
laboral rígid com un mort,
estan portant a la grandeur
a la ruïna. I és que França,
en el fons, és un país
conservador, així ho van
entendre Pompidou i
Mitterrand, Sarko, tema de
portada preferit de revistes
com Les Inrokuptibles, s’ha
pensat que vivia a un país
modern, s’ha casat amb la
reina fashion i ningú no ha
entès res. Ni un any
després. De monarques
com Sarko n’hi ha fins i tot
als barris.

