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El Districte frena Barcelona

en la reforma de la peça 14A

Saladestar tanca pels

alts preus del lloguer

Cinc anys després d’engegar les
seves activitats, Saladestar, un
dels col.lectius artístics més di-
nàmics de la Vila ha anunciat
aquesta setmana que tanca por-
tes al juny. La pressió immobili-
ària és el principal argument que
els ha obligat, a contracor, a aban-
donar el seu local del carrer
Martínez de la Rosa. Tot i això,
el col.lectiu continuarà treballant
sense seu física a l’espera de po-
der tornar amb una reformulació
del projecte.
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SERGI L.

El Districte ha aconseguit frenar
in extremis aquesta setmana l’apro-
vació inicial de la reforma urba-
nística de l’anomenada peça 14A
del barri del Coll, que l’Ajuntament
de Barcelona tenia previst execu-
tar sense consulta prèvia als veïns
en el pròxim ple del 30 de maig.
Després de conèixer la intenció del
consistori a través dels veïns, que
van ser avisats al seu torn per l’In-
dependent la setmana passada, el
Districte va moure fitxa cap a
Barcelona per ajornar la decisió
almenys fins a un altre ple munici-

pal i ha convocat aquest dilluns 19
els veïns organitzats a l’entorn de
la plataforma 14A Coll i l’AVV
Coll-Vallcarca per informar-los dels
nous plans de l’Ajuntament. Es
dóna la circumstància que ara fa
un any, abans de les eleccions mu-
nicipals, es va fer l’última trobada,
sense acord, entre tècnics del Dis-
tricte i els veïns afectats per la re-
forma urbanística. L’última propos-
ta fixava una desafectació de 274
habitatges sobre 292 en zona
d’equipament.

Pàgina 5

El ple del districte va apro-
var dimarts en sessió extraor-
dinària l’ampliació del Pla
d’Actuació 2007-2011 amb
les noves propostes que
l’equip de govern format per
PSC i ICV-EUiA ha pactat
amb ERC, ara a l’oposició.
CiU i PP es van abstenir per
considerar insuficients les
millores introduïdes.
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El ple aprova

l’ampliació

del PAD
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El calvari dels Tres Turons

ull de dona

Fem Art

Sara Reñé

Del 8 al 30 de maig té lloc

la 14a edició de FEM ART,

la Mostra d’art i experi-

mentació artística de

dones que Ca la Dona

organitza amb l’objectiu

de facilitar la trobada de

les dones amb l’art. La

mostra, en què participen

artistes que conreen tots

els formats artístics –

pintura, escultura, gravat,

vídeo, instal.lació, fotogra-

fia, dansa, teatre, poesia,

música... –  té lloc,  a

diferents espais de

Barcelona, com el Centre

de Cultura Bonnemaison, la

Casa Elizalde, el Convent

de Sant Agustí i la llibreria

Pròleg, entre d’altres.

També a la galeria Safia de

Gràcia. Enguany el lema

de la mostra és Cuidadania

centrifuga ciutadania és a

dir, treballs  de cura i

ciutadania. Amb aquest

tema es pretén, una

vegada més, visibilitzar

reflexionar sobre el treball

que han fet tradicional-

ment les dones i reivindi-

car la centralittat i el

reconeixement que la

sostenibilitat de la vida i

les necessitats de les

persones hauria de tenir

en la l’entramat social. Així

FEM ART és una platafor-

ma artística però també

una manifestació social

que pretén contribuir,

mitjançant les arts escèni-

ques, a la transformació

de la realitat social. 

Els veïns del sector afectat per la reforma urbanística de

l’anomenada peça 14A, la part gracienca del pla del Tres

Turons, han estat a punt de ser víctimes d’un nou episodi de la

política dels fets consumats que no poques vegades han

practicat els serveis centrals d’urbanisme de l’Ajuntament de

Barcelona -recordem l’intent d’obertura a la brava fa uns anys

del passatge Frigola? Com qui diu, apressats amb nocturnitat a

Getsemaní i portats el mateix dia al Gòlgota per ser crucificats.

Sense cap mena d’informació, trencant unilateralment el

procés de diàleg que s’havia accelerat abans de les eleccions

municipals, Barcelona pretenia aprovar la reforma en el

proper ple del 30 de maig. Una trucada de simple rigor

periodístic des de l’Independent per demanar als veïns què en

pensaven, va posar-los en alerta i, el que és més greu, els

veïns van posar en alerta el Districte. Resultat: el Districte ha

frenat la reforma unilateral, almenys fins a parlar amb els

veïns, i almenys fins a un altre ple de Barcelona.

Per la nostra part ens plau que l’exercici senzill però rigorós

del periodisme, també el local, hagi servit per ajudar els

veïns. Ens sentim i exercim com una part més del territori

gracienc i de la seva gent,

des de la independència.

Però, què passa amb la

participació ciutadana que

no acaba de fer-se com cal

quan els temes resulten

controvertits? Què passa

amb la descentralització

municipal que permet graus tan flagrants de desconsideració

política cap als districtes fins al punt de córrer el risc de posar-

los en evidència davant de la mateixa gent amb qui han de

tractar cada dia? Què passa amb els regidors i consellers dels

districtes, tots, que no acaben de creure’s que el primer valor

polític de proximitat és la independència, és a dir, la vinculació

del compromís amb la gent i el territori? En el temps que s’ha

guanyat d’espera, seria oportú que el ple del districte prengués

postura sobre la resolució final d’aquesta qüestió. Deixar-ho per

a la Casa Gran, amb l’argumentació que en té les competències,

representa una abdicació d’aquest esperit d’independència, del

compromís amb la gent i el territori. No serà estrany que, si

s’aprova el pla en les actuals condicions, els primers crucificats,

a part dels veïns, seran el regidor i els consellers. No n’hi ha

prou amb els bons oficis de la mediació, cal que el Districte i el

seu regidor prenguin postura encara que sigui en alguna part

contrària als veïns, si és raonable. D’altra manera, políticament

el Districte en pot resultar el principal perdedor.

Els veïns han estat aEls veïns han estat aEls veïns han estat aEls veïns han estat aEls veïns han estat a
punt de ser víctimespunt de ser víctimespunt de ser víctimespunt de ser víctimespunt de ser víctimes
d’un nou episodid’un nou episodid’un nou episodid’un nou episodid’un nou episodi
de fets consumatsde fets consumatsde fets consumatsde fets consumatsde fets consumats

En referència a la

notícia publicada a

L’Independent del 25

d’abril, els serveis públics

de Wi-Fi no causaran el

tancament dels bons

cibercafès, perquè aquests

ofereixen funcions majors:

alta velocitat de descàrre-

ga, impressió d’arxius i

fotos, jocs en xarxa, etc. I el

cibercafè seguirà sent una opció

per a molts usos d’Internet, ja

que les xarxes d’accés lliure

solen estar limitades en ample de

banda i en temps, i encara que no

ho diguin, a vegades filtren els

continguts. És lògic que el servei

d’Internet sigui una necessitat

gairebé vital en la societat, tant

com l’electricitat, el transport o

l’aigua. Em sorprèn que mentre

aquests últims són serveis de

pagament, i ningú pretén –en un

marc capitalista- que l’estat els

proveeixi gratuïtament, existeix

una tendència popular a demanar

que els ajuntaments es facin

càrrec d’Internet. I en conseqüèn-

cia, en les campanyes electorals

es prometen àrees lliures per

agradar als votants. Però el

cibercafè no desapareixerà

perquè hagi zones de lliure Wi-Fi,

de la mateixa manera que la tele
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El confidencial

de L’Independent el dependent

Els mitjans de comunicació de

Barcelona han hagut d’arremangar-se

de valent aquesta setmana, fer fins i tot

una mica de periodisme d’investigació,

per saber que a Gràcia se celebrava un ple

extraordinari i tan decisiu com el de di-

marts, que ha sumat insòlitament l’antic tripartit (PSC,

ICV-EUiA i ERC, ara a l’oposició), per aprovar el PAD. A

la web del districte, la convocatòria es va penjar en

l’apartat de notícies i no en el de plenaris, com és

habitual, l’avís del ple no va arribar per mail fins a 5

hores abans del ple i a l’hora de tancar aquesta edició,

no s’havia fet cap nota amb el resultat de l’acord.

ADRECEU LES VOSTRES CARTES, AMB UN MÀXIM DE

15 LÍNIES, INDICANT EL VOSTRE NOM, ADREÇA,

TELÈFON I DNI A: L’INDEPENDENT

c/ La perla, 31 baixos - 08012 BCN

O BÉ A independent@debarris.com

cartes al director

OPINIÓ

no va acabar amb els cinemes.

Són coses diferents, i un ciber ben

equipat no té punt de comparació

en comoditat, privacitat i serveis

complementaris.

Claudio Martinetti

Cada dos per tres s’estan

aixecant carrers al barri.

Uns dies és perquè fan una

nova pavimentació, altres

perquè han de canviar el

cablejat. A vegades

s’informa als veïns amb un

cartellet a la porta de l’edifici

però tot sovint ni això. Hi ha

carrers que deuen necessitar

contínues reformes i un després

que hagin canviat el paviment,

tornem a veure obrers traginant.

És que potser ens agrada llençar

els diners, com fem amb les

pilones retràctils?

Andreu Torres
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En record a Maria Laffite

Com a periodista, un

s’acaba acostumant als

esdeveniments multitudina-

ris, amb molt de públic,

molts periodistes. Et trobes

estrany, doncs, quan en un

acte ets l’únic periodista.

Això em va ocórrer el

passat dissabte 19 d’abril

en un acte en record a la

cantant Maria Laffitte,

desapareguda el passat 15

de febrer, al Centre Artesà

dins del marc del Festival

Tradicionàrius, del que ella

va ser cofundadora. De fet,

l’organització ja planejava

que fos un acte íntim, fet

per i per als amics de Maria

Laffitte.

El primer disc de Laffitte

data del 1968, on hi desta-

ca la versió de Els vells de

Jacques Brel, adaptada per

Josep Maria Espinàs. Durant

la seva trajectòria, Maria

Laffitte sempre es va

decantar per la música

tradicional. En l’acte cele-

brat al CAT, es va recordar

aquesta carrera professio-

nal, amb la intervenció dels

seus companys i amics Jordi

Fàbregas i Jordi Roure. Es

va rememorar la seva

participació en els grups

Ara va de bo, L’Arc en el Cel

i Els Trobadors. Precisa-

ment, amb Els Trobadors,

Maria Laffitte va aconseguir

una gran projecció internaci-

onal, que la va portar a

escenaris referents de la

música antiga d’arreu del

Jordi Sugrañes, periodista
tribuna

món. Durant l’acte en record a

l’artista es va projectar un

monogràfic que el programa

Rodasons de TV3 li va dedi-

car. A la pantalla apareixia

una somrient Maria Laffitte

afirmant que en els seus

últims discos havia fusionat

tota la música que li agrada-

va: “S’hi troba gregorià,

tradicional, música de troba-

dors i composicions pròpies”.

L’acte va acabar amb algun

dels seus amics i companys a

l’escenari, guitarra en mà.

Però, per a aquest periodis-

ta, el moment inoblidable de

la vetllada va arribar amb la

projecció a la pantalla dels

Ara va de bo cantant El

Gripau Blau. En aquelles

imatges en blanc i negre hi

apareixia no només Maria

Laffitte, sinó el també

desaparegut Xesco Boix.

Tots els assistents van

somriure, algú reia, potser

recordant anècdotes incon-

fessables d’aquella època.

Durant la cançó, per sota del

so de la pantalla es va sentir

algú que cantava i algú altre

que picava de mans. Quan

la cançó va acabar, tots els

assistents vam aplaudir. Van

ser els únics aplaudiments

en un acte ple de records i

emoció. 

CEDIDA

Lorena García

administrativa

Josep Aguilar

banquer

Fa dies que esperem que plogui i

espero que encara plogui més.

La gent no ha de pensar que el

problema està resolt. Hem de

continuar estalviant aigua i no

fent-la malbé com si fos

il.limitada. Ja hem vist que no ho

és i ho patirem durant els

propers mesos.  

Jordi Forga

economista

Manel Esplandiu

transportista

Van ser perfectes. Convenia

molt. No estem en condicions

de triar si volem que plogui o

no. L’aigua és benvinguda. No

crec que ningú pensi el contrari.

Ara esperem que n’hi hagi prou

o com a mínim que eviti que

haguem de patir restriccions a

la tardor. 

Aquesta aigua ajudarà a

augmentar el nivell dels pantans,

que es trobaven en una situació

molt delicada. Crec que hauria

de ploure bastant més per

solucionar el problema . Arrosse-

guem la sequera des de fa

massa dies com perquè ara se

solucioni en dos dies de pluges. 

L’altre dia vaig anar al pantà de

Sau i estava molt buit. Sí, ha

plogut aquest cap de setmana,

però si no plou més, em sembla

que ho tenim clar aquest estiu.

Ni piscines, ni jardins, ni horts.

Tots plegats hi hem de contribuir

perquè el problema de la

sequera no és cap broma. 

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

VVVVVa aconseguir unaa aconseguir unaa aconseguir unaa aconseguir unaa aconseguir una
gran projecció que lagran projecció que lagran projecció que lagran projecció que lagran projecció que la
va portar a escenarisva portar a escenarisva portar a escenarisva portar a escenarisva portar a escenaris
referents d’arreureferents d’arreureferents d’arreureferents d’arreureferents d’arreu

Lluís Bou

La pell de plàtan

No s’entén la manera que tenim els cata-

lans de negociar el nostre finançament.

La pell de plàtan del govern central és

sempre la mateixa: portar les converses al

girigall del cafè per a tothom, implicant-hi

autonomies, partits i agents socials i tothom qui pot. La

conclusió és aleshores impossible, a una distància sideral

de la petició catalana. I amb aquest resultat prèviament

sentenciat, l’Estat, tan magnànim ell, va i ho desencalla,

naturalment escombrant cap a la Moncloa.

Aquesta ha estat la tònica fins ara. Així es va aconseguir

amb penes i treballs la cessió del 15 per cent de l’IRPF,

posteriorment incrementa-

da, però seguia l’espoli

fiscal.

Va arribar el nou Estatut, i

es va voler canviar la

dinàmica, fent un pacte

sobre el finançament català

i posant-lo per escrit. Havia

d’enterrar la reivindicació permanent. L’Estatut és una llei

orgànica, i el govern central està obligat a complir-la. Però

quan arriba l’hora de la veritat, amb la data del 9 d’agost

com a límit legal, ha tornat l’escaqueig.

El conseller d’Economia i Finances de la Generalitat, Antoni

Castells, s’ha entortolligat altre cop en el cafè per a tothom

en una laberíntica negocia-

ció sobre la solidaritat. I

José Luis Rodríguez

Zapatero ha intentat ajornar

l’acord previst en l’Estatut

per no empantanegar el

congrés del PSOE del mes

de juliol.

Al final, ha acceptat tirar endavant les converses. Però, és

clar, ho fa parapetat en el cafè per a tothom on ha caigut

Castells amb un punt d’ingenuïtat.

I no. El finançament ja es va pactar quan es va negociar

l’Estatut.

Aquesta és la premissa que hauria de tenir la conselleria. Diu

el text estatutari que se’ns ha de cedir el 50 per cent de l’IRPF

i de l’IVA, i el 58 per cent dels impostos especials (alcohol,

tabac i hidrocarburs). Se n’adonen que diu el 58 per cent i no

un número rodó?

Fins a aquest punt estava pactat. 

la setmana

Zapatero usa el guirigallZapatero usa el guirigallZapatero usa el guirigallZapatero usa el guirigallZapatero usa el guirigall
del cafè per a tothom perdel cafè per a tothom perdel cafè per a tothom perdel cafè per a tothom perdel cafè per a tothom per
escaquejar-seescaquejar-seescaquejar-seescaquejar-seescaquejar-se
del finançamentdel finançamentdel finançamentdel finançamentdel finançament

què en penseu...

LLLLL’Estatut és una llei’Estatut és una llei’Estatut és una llei’Estatut és una llei’Estatut és una llei
orgànica i el governorgànica i el governorgànica i el governorgànica i el governorgànica i el govern
central està obligatcentral està obligatcentral està obligatcentral està obligatcentral està obligat
a complir-laa complir-laa complir-laa complir-laa complir-la
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Política
Gràcia aprova el Pla d’Actuació amb

els vots de l’equip de govern i ERC
CiU i PP s’abstenen després de considerar insuficients les modificacions d’Esquerra

Gairebé un any després

de l’inici del mandat i

cinc mesos després que

s’avortés l’aprovació

inicial per la minoria de

l’equip de govern de

PSC i ICV-EUiA, els nous

punts negociats sobre-

tot entre socialistes i

ERC van permetre di-

marts en un ple extraor-

dinari l’aprovació del

nou Pla d’Actuació del

Districte, el full de ruta

que ha de marcar l’acció

de govern de la Vila

fins al 2011.

ELS DOS PARTITS DE L’EQUIP DE GOVERN VAN VOTAR A FAVOR DE LA PROPOSICIÓ D’ERC

ÈRIC LLUENT

M.DÍAZ/A. BALANZÀ

Socialistes i republicans van
apurar la negociació del PAD fins
a dimarts mateix a la tarda de ma-
nera que els 19 punts proposats
per Esquerra a través d’una pro-
posició (vegeu L’Independent
núm. 250) s’adequessin a la vo-
luntat de l’equip de govern. Final-
ment set dels dinou punts van patir
modificacions de relleu, sobretot
en el sentit d’establir un compro-
mís més laxe en l’execució.
La proposició, aprovada en el con-
sell plenari amb els vots de PSC,
ICV-EUiA i ERC i amb les abs-
tencions de CiU i PP, per exem-
ple, fusiona el redactat inicial de
l’equip de govern que preveia dues
escoles bressol més “les quals es
concretaran al llarg d’aquest man-
dat” amb la proposta republicana
que es “prioritzi la recerca d’espais”
als barris de Camp d’en Grassot i
la Salut. L’altra nova proposta es-
trella, la remodelació de Pi i Mar-
gall per fer-hi un corredor verd, ha
incorporat al redactat simplement

Minut de silenci per Mercè

Sala i suport a la banca ètica

El ple del Districte va guardar
dimarts un minut de silenci per
recordar la figura de Mercè
Sala, la primera regidora de
Gràcia de la democràcia, que
va morir el passat dimecres 7
de maig. El president Ricard
Martínez la va definir com “una
dona compromesa en temps
difícils, membre de la primera
formada de polítics i polítiques
que van treballar per la demo-
cràcia”. Sala va ocupar el càr-
rec de l’any 1979 al 1983.

D’altra banda, els grups muni-
cipals van fer una declaració
institucional de suport a la Ban-
ca Ètica, Fiare, que ha obert
les seves portes al carrer Pro-
vidència, 20. El conseller
d’EUiA, David Companyon,
va expressar l’interès del Dis-
tricte en la promoció de l’enti-
tat, que “treballa les finances
ètiques, un mecanisme innova-
dor per saber que els teus di-
ners van a parar a projectes
socials i mediambientals”.

“proposat per a la ciutat”, de ma-
nera que el seu desplegament es
farà d’acord amb l’Ajuntament.

El joc dels infinitius

La resta de punts modificats de la
proposta i afegits al PAD defini-
tiu, que ara ha de ratificar com a
tràmit el ple de Barcelona, són una
mostra de l’anomenada negociació
dels infinitius que han mantingut
PSC i ERC. Així, “ampliar els jar-
dins del mestre Balcells” ha passat
a ser “iniciar l’estudi d’ampliació
dels jardins del mestre Balcells”. O
“desenvolupar un pla específic per
a motocicletes per afegir dins del
pla de mobilitat del districte” ara
diu “estudiar la casuística de les mo-
tocicletes i bicicletes per tal que el
pla de mobilitat la consideri”. 

les frases

“El PAD aprovat

gaudeix de

consens i

complicitats

polítiques”

XAVIER BARBERÀ - PSC

“És el mandat

de les propostes

constructives

basades en el

diàleg”

ROGER AMIGÓ - ICV-EUIA

“Avui pactem el

què, encara hem

de posar-nos

d’acord en el

quan i el com”

ÀLEX LÓPEZ - ERC

“Ja s’ha

complert el 25%

del mandat i

l’hem viscut

sense rumb”

CARLES AGUSTÍ - CIU

“No tenim

pressupost i

l’Ajuntament

ha d’aprovar

encara el PAM”

ALBERTO BELÓN - PP
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El Districte frena ‘in extremis’ que

Barcelona reformi la peça del 14A
Convoca els veïns després de conèixer de rebot la previsió d’aprovació en el ple del 30-M

El Districte es reunirà

aquest dilluns 19 amb la

plataforma veïnal 14A

Coll i l’AVV Coll-Vallcarca

per presentar-los la nova

proposta de reforma

urbanística per al trian-

gle que formen l’avingu-

da Can Mora i els carrers

Riu de la Plata i Portell,

coneguda com la peça

del 14A. El contacte es

produeix després que

Gràcia s’assabentés de

rebot de la intenció de

l’Ajuntament de

Barcelona de fer l’apro-

vació inicial en el ple del

pròxim 30 de maig sense

consultar els veïns.

LA ZONA AFECTADA PER LA REORDENACIÓ DEL BARRI DEL COLL

SERGI L.

MERITXELL DÍAZ

Amb aquesta trobada d’última
hora, el Districte ha aconseguit
frenar l’Ajuntament, que pretenia
tractar el tema en la comissió d’Ur-
banisme el dia 22 i fer l’aprova-
ció inicial vuit dies després d’un
dels projectes inclosos en el com-
plex pla dels Tres Turons. Ara fa
un any, just abans de les eleccions
municipals, es va produir l’última
trobada, sense acord, entre tèc-
nics del Districte i els veïns afec-
tats per la reforma urbanística.
L’última proposta fixava una des-
afectació de 274 habitatges sobre
292 en zona d’equipament.
Només la casualitat ha volgut que
el Districte hagi pogut aturar les
intencions de Barcelona. Fonts mu-
nicipals van confirmar a L’Indepen-
dent la setmana passada que l’or-
dre del dia del plenari de Barcelona
del 30 de maig inclouria l’aprova-
ció inicial d’aquesta peça urbanís-

Mantenint l’agitació malgrat

el silenci administratiu

La plataforma i l’associació ve-
ïnal exigeixen solucions i, en
cap cas, volen sentir a parlar de
compensacions i indemnitzaci-
ons perquè saben que aquestes
sempre seran insuficients. Per
això, en tot moment estan de-
manant el reconeixement dels
292 afectats. Així, al setembre
de 2007, van exigir una reunió
amb Districte perquè la refor-
ma tingués en compte no només
les 18 famílies afectades que con-
templava el projecte d’Urbanis-

tica. Els veïns no en tenien cap
notificació i va ser així com els
membres de la plataforma 14A
Coll i l’AVV Coll-Vallcarca van
contactar amb el Districte amb la
sospita que “l’Ajuntament torna-
va a actuar amb pressa”, segons
apunta Santi Martínez, president
de la plataforma.
El Districte, que no coneixia la
decisió de Barcelona, va moure fit-
xa per almenys ajornar la decisió
del ple del 30 de maig a l’espera de
parlar amb els veïns i aquest dime-
cres la comissió de govern de
l’Ajuntament va confirmar que el
ple no inclourà de moment aquest
punt. Dilluns es concretarà si
l’aprovació inicial s’ajornarà un o
tres mesos. Els afectats asseguren
que negociaran perquè la reorde-
nació sigui el menys perjudicial. 

me sinó un total de 25 que ells
asseguren que també ho estan (ve-
geu L’Independent núm. 218). Des
de la darrera trobada entre les
parts, a l’abril de 2007, i malgrat
el silenci administratiu, la plata-
forma ha seguit reunint-se cada
dimarts al centre cívic i ha posat
en marxa el web Salvem el Coll,
per tenir també veu a la xarxa i
animar a la participació ciutada-
na. Aquest dilluns veuran si s’han
fet canvis significatius respecte l’úl-
tim projecte.

Queixes al Consorci d’Educació per

la manca d’elecció de places de P3

M. D.

“Som els pares d’una nena de 3
anys. Vivim al barri de Gràcia i
com hi ha més demanda escolar
a P3 que no pas places, la nos-
tra sol·licitud va entrar a sorteig
el passat 15 de maig. Havíem
posat 4 opcions i amb el núme-
ro que ens va tocar, no vam en-
trar a cap escola”. Així comen-

ça la carta que Marta Cuartiella
i David Sánchez han enviat al
Consorci d’Educació de Bar-
celona per denunciar la manca
de places per a infants de 3 anys.
La parella ha creat un bloc a la
xarxa amb el nom de Gràcia vol
escollir escola. El web està servint
per reflectir la situació de mol-
tes famílies que es troben amb
un problema similar. És el cas

Els afectats convoquen una manifestació per al 22 de maig

ALGUNS INFANTS ALS BARRACONS DEL FRUCTUÓS

d’Anna, que va fer preinscripció
a un total de sis escoles de la Vila
i no té plaça a cap. Pere, altre
veí amb una problemàtica simi-
lar, critica “el cinisme de l’ad-
ministració quan s’omple la boca
dient que ens ofereix set opci-
ons d’escoles quan la veritat és
que després de descartar les es-
coles que no t’agraden tens una
opció i prou, si podem dir-ne

SAMUEL RODRÍGUEZ

breusbreus

Identificada

l’assassina de

Camprodon

María Ángeles Molina Angie, la
presumpta assassina d’A.M.P.
C., ha estat identificada pels dos
prostituts als quals va pagar 300
euros per ejacular en dos pots
de farmàcies, el semen dels
quals van trobar en el cos de la
víctima del carrer Camprodon.
Divendres passat, l’empresona-
da va participar en una roda de
reconeixement ordenada per la
magistrada Elena Carasol, segons
ha explicat El Periódico. Aques-
ta, però, no és l’única identifica-
ció a què s’ha sotmès María
Ángeles Molina. En les darreres
setmanes també han passat pels
jutjats treballadors de les quatre
entitats bancàries on l’acusada
va suplantar la identitat de la víc-
tima i els propietaris dels apar-
taments Rent4days, on van tro-
bar el cos sense vida de la dona.
La magistrada va demanar que
María Ángeles Molina assistís
a la roda amb la perruca negra
que ha utilitzat per suplantar la
identitat de la seva víctima en
els darrers mesos. 

Un incendi

afecta Catalana

Occident

Un incendi va afectar dimarts
al matí vint metres quadrats de
les instal.lacions de la compa-
nyia d’assegurances Catalana
Occident, situades a la plaça
Lesseps 6-7. El foc es va origi-
nar a les 6.30 del matí i es van
desplaçar dos camions cister-
na, una ambulància i una esca-
la, com és habitual quan es de-
clara un foc en una oficina. L’in-
cendi va quedar extingit en deu
minuts i no van provocar danys
personals. 

una opció anar a sorteig públic”.
Segons l’informe d’escolarització
a la ciutat de Barcelona del Con-
sorci d’Educació, en el curs
2007-2008 de les 1.028 preins-
cripcions a P3 que es van fer,
896 infants van aconseguir pla-
ça en la primera opció. Un total
de 966 van ser admesos en algu-
na de les altres opcions. Durant
el curs van quedar 65 places de
P3 vacants a centres públics i
tres a centres concertats. A al-
tres districtes de Barcelona la
problemàtica és la mateixa. Des
de Sant Martí s’ha convocat una
cassolada per al proper 22 de
maig (16 h.) a l’Oficina d’Esco-
larització del carrer Bruc a la
qual també s’uniran les famílies
afectades de Gràcia. 
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Un 5 de 7, un 3 de 7 i un 4 de 7
amb agulla són els castells que els
Castellers de la Vila de Gràcia in-
tentaran aixecar aquest diumen-
ge en l’onzè aniversari de la colla,
a la plaça de Rius i Taulet. Per a la
data, els blaus han convidat als
Xiquets de Reus i als Capgrossos
de Mataró. “L’actuació ens man-
tindrà dins el nostre nivell de 7,
que vam assolir la temporada pas-
sada”, explica Miquel Sendra, pre-
sident dels Castellers de la Vila
de Gràcia. Dissabte, actuaran en
la festa del comerç. Els de la ca-
misa blava començaran el dia amb
un taller de castells al carrer Gran
a les 11.30 i un pilar a les 13.50.
La colla celebrarà a la plaça del
Diamant una botifarrada, un es-
pectacle infantil i una xocolata-
da. La celebració de l’onzè ani-
versari, diumenge, arrenca amb
les matinades amb concurs d’es-
morzars a les 8 hores i el tradici-
onal pilar a Xiquets de Valls. 

Els Castellers

fan els onze

anys amb

castells de 7

El quiosquer de la Revolució
Fa sis mesos l’antic

propietari del quiosc

de la plaça Revolució li

va comentar a un client

habitual que volia

traspassar el negoci

urgentment. El client,

amb menys d’un mes

per pensar-s’ho, va

creure que aquesta era

una oportunitat única

per treballar al costat

de casa i sense jefes!
Maurici Rodon s’ha

convertit en pocs

mesos en el Quiosquer

de la Revolució.

Corria el 1989 quan en Maurici
tenia 18 anys i cansat de les cam-
panyes contra el soroll que ame-
naçaven locals com el KGB, va
impulsar juntament amb altres
amics el Servei Obert de Rela-
ció, Opinió i Lleure, l’Ateneu Po-
pular SOROLL. Tot i que el sig-
nificat de les sigles va sorgir a
posteriori, una nit entre birres i
aigua de València, assegura que
s’ajusta bastant a l’esperit del que
era un punt de trobada per a molts

EL QUIOSQUER MAURICI RODÓN, ASSEGUT A LA PLAÇA DE LA REVOLUCIÓ

ÈRIC LLUENT

Maurici Rodon va lluitar per un Casal de Joves de Gràcia des de l’any 1990

gent del barri
Èric Lluent

joves graciencs, situat al carrer
Ciudad Real. En un principi el lo-
cal era molt proper a l’anarcoin-
dependentisme, però mica en mica
es va anar obrint a altres sectors d’es-
querres. “Érem els punks reconeguts
per l’Ajuntament”, recorda Rodon.
Ell també va ser un dels principals
demandants del Casal de Joves de
Gràcia, quan l’any 1990 es va apro-
var. “Em va sorprendre que apro-
vessin el projecte del carrer Alzina
tan ràpid; després ja vaig veure que

no feien res, fins ara”, explica. “Quan
anava als plens de l’Ajuntament la
gent em deia en conya: ‘tu demana
el casal d’avis, que d’aquí a que el
facin!’”. Rodon es declara per so-
bre de tot independentista gracienc,
que ho defineix tant com una ideo-
logia política com una actitud. De
Gràcia té els primers records: el tren-
ca l’olla de Verdi de Dalt durant la
Festa Major, les tardes passejant pel
carrer Monistrol per veure la noia
que li agradava. En Maurici sem-

pre ha estat un cul inquiet, gaire-
bé ha iniciat més projectes a la
vida que capçaleres de diaris ven
ara al quiosc. Amb l’arribada
d’internet, Rodon va decidir ini-
ciar un projecte de comunicació
local i social, creant la xarxa ciu-
tadana Gracianet. “El principal
problema que té la gent avui dia
per crear associacionisme és el llo-
guer del local, però nosaltres a
Gracianet no tenim aquest pro-
blema, el nostre local és un servi-
dor”, afirma amb satisfacció
Rodon. La vida de quiosquer és
per en Maurici un sacrifici, tre-
balla 362 dies l’any, però també
un plaer, el plaer de treballar a,
literalment, deu passes de casa.
Amb el sol de mitja tarda, el
Maurici aprofita per agafar una
una cadira de platja i asseure’s una
estona en el que per a ell és la
terrassa de l’oficina: la plaça Re-
volució. Això del nom de la pla-
ça, i tenint en compte el seu ta-
rannà crític, li ha servit per inspi-
rar les targetes de presentació del
quiosc on hi apareixen personat-
ges com Lenin o Mao exclamant:
“Extra, extra!”. 

GUIA
GASTRONÒMICA

DE GRÀCIA

ANUNCIA’T EN

AQUESTA PÀGINA.

TRUCA AL

692 601 261
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amb els impactes al mediamb els impactes al mediamb els impactes al mediamb els impactes al mediamb els impactes al medi Hi ha ments que es dediquen a

pensar. I a totes elles els hi hem

d’agrair aquesta tasca constant

per proposar noves iniciatives, so-

bretot quan tenen caire social i

mediambiental. En aquest cas par-

lem d’un projecte global, que po-

dria trobar els seus paral·lelismes

locals. Deu anys després de la seva

creació, Google llença al mercat

l’Ecoogler, que com el seu nom

indica, és un buscador ecològic.

Cada recerca que es fa a través

d’aquest web és igual a una fulla i

quan s’han aconseguit 10.000 fu-

lles, Google planta a un arbre a

l’Amazones. La iniciativa és fruit

d’un acord entre l’empresa infor-

màtica i una organització suïssa

que concentra els seus esforços

en protegir els recursos naturals

d’aigua a l’Amazones. Confiem en

què no es tracti de la típica ope-

ració de maquillatge que realitzen

moltes empreses, de vestir-se de

verd quan en realitat aboquen to-

nes de residus al mar. D’altra ban-

da, recomanem a tots els usuaris

que fins ara tenien a la seva pan-

talla d’inici d’internet el buscador

Google, que posin per defecte

Ecoogler. És una bona manera de

contribuir-hi.

I animem als pensadors locals a

què també posin en marxa inicia-

tives d’aquest estil, sobretot a les

administracions, que són les que

més capacitat econòmica tenen

per fer-ho. Per exemple, i sense

anar més lluny, registrant el nom-

bre d’entrades a la pàgina web del

Districte.

editorial
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Set dels 435 allotjaments que hi ha a la ciutat tenen segell ambiental

La botiga Solidança obté la certificació ambiental

Iniciatives

Sergis Blog

La botiga de roba de segona mà Solidança, membre de la

Cooperativa Roba Amiga, ha obtingut la certificació ambi-

ental del Reglament Europeu EMAS per a la reutilització

del residu tèxtil. El Reglament Europeu EMAS, un conjunt

de normes de referència de caràcter mediambiental desti-

nat a les empreses que voluntàriament s’hi vulguin adherir,

ha atorgat la certificació ambiental a Solidança, empresa de

roba de segona mà instal·lada, entre d’altres, a Gràcia, al

carrer Sant Salvador 39-41. Aquest certificat valora no

només el compromís amb l’entorn natural, sinó que també

té en compte la tasca feta en relació amb la sostenibilitat

social i econòmica.
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de residus per a Solidançade residus per a Solidançade residus per a Solidançade residus per a Solidançade residus per a Solidança

El Reglament Europeu EMAS,

un conjunt de normes de refe-

rència de caràcter mediam-

biental destinat a les empreses

que voluntàriament s’hi vulguin

adherir, ha atorgat la certifica-

ció ambiental a Solidança, em-

presa de roba de segona mà

instal·lada, entre d’altres, a Grà-

cia, al carrer Sant Salvador 39-

41. Aquest certificat valora no

només el compromís amb l’en-

torn natural, sinó que també té

en compte la tasca feta en re-

lació amb la sostenibilitat social

i econòmica. La missió de

Solidança consisteix en la inser-

ció de persones en risc d’ex-

clusió social en el món laboral.

Més enllà de la venda de roba

de segona mà, l’empresa tam-

bé té un servei de recollida se-

lectiva, transport de residus

sòlids urbans, alhora que gene-

ra la reducció del consum de

matèries primeres, garanteix el

compliment de la legislació am-

biental i afavoreix la prevenció

de la contaminació.

A les botigues que Solidança

té a Gràcia, Sant Joan d’Espí i

Molins de Rei, s’hi venen tot ti-

pus de producte tèxtils, saba-

tes i complements a un preu

molt assequible. Isabel Gimeno,

responsable de Solidanaça, ex-

plica que el projecte funciona

des de 1997 i que “darrers dos

anys el repte ha estat aconse-

guir la certificació EMAS”. En

aquest projecte de més de 10

anys hi col·laboren activament

les administracions públiques

però també hi juguen un paper

molt destacat socis i voluntaris

particulars.

Cooperativa Roba

Amiga

Cinc empreses diferents con-

formen la Cooperativa Roba

Amiga, amb l’objectiu de cre-

ar llocs de treballs i fomentar

la reutilització de la roba. La

cooperativa disposa d’una xar-

xa de 1.100 contenidors dis-

tribuïts per bona part de les

comarques catalanes, on qual-

sevol persona pot deixar la

roba en desús.

La botiga de roba de

segona mà Solidança,

membre de la Coope-

rativa Roba Amiga,

ha obtingut la certi-

ficació ambiental del

Reglament Europeu

EMAS per a la reuti-

lització del residu

tèxtil.

més sostenible

[ L’interior de la botiga de Solidança ]

Èric Lluent

Cedida: Fundació Un Sol Món

Titelles

Aquest mes Acció Catacrac propo-

sa transfomar residus quotidians

com ampolles d’aigua, envasos làc-

tics i tot tipus de taps i altres mate-

rials, en divertides i curioses tite-

lles. Només cal deixar anar la imagi-

nació i, amb tot allò que generem a

casa, crear el nostre propi perso-

natge. La proposta d’aquest mes re-

quereix enganxar els residus per

crear la titella. Es pot fer servir cola

blanca però triga molta estona en

assecar-se. Per anar més ràpid, es

pot fer servir una pistola de silico-

na. Això sí, amb molt de compte ja

que cal que només l’utilitzin els

adults!

Quins materials necessitem?

1 ampolla d’aigua gran

1 envàs làctic

Taps, xapes o altres materials

acció catacrac

Llana o reixes

Corda o cordill gruixut

Pals de pinxo

Restes de roba, papers o bosses de plàs-

tic

Tisores

Cola blanca o pistola de silicona

Com fer-ho?

1. Fer un forat molt petit al tap de l’am-

polla d’aigua i passar-li un pal de pinxo.

Tot seguit, fer un parell de forats, tam-

bé molt petits, a l’envàs làctic i passar-li

Turisme sostenibleTurisme sostenibleTurisme sostenibleTurisme sostenibleTurisme sostenible

És en aquestes dates quan un

es comença a plantejar què

fer aquest estiu, on anar de

vacances, però el que no sem-

pre es qüestiona quin és l’im-

pacte que causa l’activitat tu-

rística.

En front del turisme de mas-

ses que va emergir a partir

dels anys 50 a Espanya i que,

mitjançant un desenvolupa-

ment extensiu i intensiu, feia

prevaldre el creixement eco-

nòmic d’aquesta activitat, apa-

reix el concepte de turisme

sostenible.

L’activitat turística massiva té

importants impactes ambien-

tals –la destrucció d’espais na-

turals i la modificació del pai-

satge, la sobreexplotació del

recurs de l’aigua, les proble-

màtiques derivades de la ges-

tió dels residus, l’elevat con-

sum energètic... –, econòmics

–posant en perill la realització

d’altres activitats econòmiques

com l’agricultura i la ramade-

ria– i socioculturals –tot com

l’acceleració de canvis cultu-

rals. Com a contrapartida el

turisme sostenible fa compati-

ble el creixement econòmic

amb la preservació dels recur-

sos naturals, culturals i socials

de la zona.

Dins aquest concepte de tu-

risme sostenible, els usuaris te-

nen un paper que passa per

tenir en compte, entre d’al-

tres, aspectes com:

- Quan marxar: la concentra-

ció de turistes en períodes

concrets de l’any obliga els

municipis a habilitar infraes-

tructures que després que-

daran inutilitzades o a sobre-

dimensionar determinats ser-

veis com la recollida de resi-

dus o la depuració d’aigües.

- On marxar: cal valorar els

destins propers i amb menys

afluència de públic per evitar

la massificació de determina-

des zones.

- Què fer: procurar fer les

activitats de manera sosteni-

ble; prioritzar les visites a en-

torns propers, minimitzar l’ús

del vehicle privat, gaudir i res-

pectar l’entorn natural i mo-

derar la recol·lecció de pedres

i plantes, entre d’altres.

- Com moure’s: viatjant en

grups petits es pot reduir el

nostre impacte a la zona, de

la mateixa manera que si op-

tar pel transport públic o al-

ternatives com anar a peu o

en bicicleta.

- Què comprar: cal ser res-

ponsables a l’hora de comprar

records, procurant que siguin

renovables, produïts a la zona

i sobretot procurar no adqui-

rir recursos limitats, com els

minerals, o elements naturals,

històrics o culturals, com frag-

ments antics de ceràmica, fòs-

sils, pintures, etc.

Per a més informació es po-

den consultar les webs:

-Organització de Consumi-

dors i Usuaris de Catalunya:

www.ocuc.org

- Organització Mundial del

Turisme: www.world-

turism.org

- Xarxa de consum solidari:

www.xarxaconsum.net

el pal. Per no fer-se mal, tallar la punta

del pal que sobresurt de l’envàs, i ja està

a punt per transformar-lo, amb taps,

xapes o altres materials, en la cara de

la titella. Per fer els cabells es pot fer

servir llana o reixes de papates, alls o

cebes (cal tapar la punta del pal del pin-

xo amb els cabells).

2.- Agafar l’ampolla i tallar-

li la part inferior. També

fer-li dos forats als laterals

per on passar la corda que

farà de braços (cal fer un

nus a un dels extrems de la corda i

passsar-la per l’interior de l’ampolla).

Tot seguit agafar la cara de la titella i

enroscar-la a l’ampolla.

3.- Es pot vestir la titella amb restes

de roba , bosses de plàstic o bosses

de paper que enganxarem directa-

ment a l’ampolla. La titella ja està aca-

bada. Cal comprovar

que al moure el pal

també es mou la cara

del personatge!

4.- Si es vol que la tite-

lla tingui una mica de

mobilitat, es pot engan-

xar a la punta dels bra-

ços dos taps de suro on

s’hi clavaran dos pals de

pinxo més petits.

Amb aquest acabat s’ha

creat, a partir de resi-

dus, una fantàstica tite-

lla de varetes.

acció catacrac
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Compartir cotxeCompartir cotxeCompartir cotxeCompartir cotxeCompartir cotxe

La dada potser no sorprèn, perquè els

cotxes ja formen part del paisatge urbà.

Però la majoria de vegades el cotxe

s’utilitza de manera puntual i més d’un

95 per cent del temps està aparcat al

carrer ocupant l’espai públic.

D’altra banda, el vehicle és un dels

capítols més cars del pressupost famili-

ar, ja que inclou compra, manteniment,

assegurances i aparcament, a més del

combustible. Es calcula que el 75 per

cent del cost del vehicle correspon al

manteniment o la despesa de tenir el

cotxe aturat.

La necessitat d’un vehicle per cobrir

els desplaçaments es pot satisfer amb

una flota de cotxes d’ús compartit o

Carsharing. El Carsharing és un siste-

ma pel qual una empresa operadora

posa a disposició dels clients una flota

de vehicles a diversos estacionaments i

l’usuari té el cotxe quan el necessita i a

El parc de turismes de Bar-

celona supera els 600.000

vehicles. Sumant tots els

vehicles que entren a la

ciutat, els dies laborables

hi ha més cotxes que per-

sones.

[ Un dels cotxes d’Avancar ]

agenda 20 +1

un preu molt raonable. És una fórmula

avantatjosa per a tothom qui fa menys

de 15.000 quilòmetres anuals.

L’acció: Compartir el cotxe

Es pot calcular què costa tenir el nostre

cotxe cada any, mirar els quilòmetres

que es fan i comparar-ho amb els cos-

tos del servei Carsharing que es poden

consultar a la web, www.avancar.es

Beneficis

Contribueix a la disminució de la flota

de vehicles de la ciutat, pacificant el

trànsit, disminuint la congestió i allibe-

rant espasi públics. Reverteix en un es-

talvi econòmic individual i social.

Quatre aparcaments de

Carsharing a la Vila

- Plaça del Sol (B:SM)

- Passeig de Gràcia amb Diagonal

(SABA)

- Plaça Joanic (B:SM)

- Plaça Lesseps amb Torrent de

l’Olla (B:SM)

en breu

Ecoogler.comEcoogler.comEcoogler.comEcoogler.comEcoogler.com

reforestareforestareforestareforestareforesta

l’Amazonesl’Amazonesl’Amazonesl’Amazonesl’Amazones

Google i l’associació Aquaverde han

signat un acord pel qual el buscador

d’Internet ha posat en marxa el seu

símil ambiental, Ecoogler, el

buscador ecològic. Les funcions que

realitza són exactament són les ma-

teixes, ja que l’usuari pot introduir

la paraula o el concepte que vol bus-

car i els resultats de Google i

d’Ecoogler són exactament els ma-

teixos.

Amb cada recerca a través

d’Ecoogler es contribueix simbòli-

cament a reforestar una full. Per

cada 10.000 recerques, es donen els

diners necessari perquè es planti un

arbre a l’Amazones. Ara per ara

s’han plantat gairebé 1.500 exem-

plars. Internet se suma d’aquesta

manera a tota una sèrie d’iniciati-

ves i d’empreses que estan també

contribuint a augmentar el nombre

d’arbres.

Només entrar a la pàgina web s’in-

forma de quantes fulles/recerques

queden perquè es planti un altre

arbre a l’Amazones.
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“““““Cal recuperar l’aiguaCal recuperar l’aiguaCal recuperar l’aiguaCal recuperar l’aiguaCal recuperar l’aigua

que ens cau a sobreque ens cau a sobreque ens cau a sobreque ens cau a sobreque ens cau a sobre”””””

A ciutats com Vic i Sant

Cugat l’ordenança d’estal-

vi d’aigua obliga a instal·-

lar dipòsits de recollida

d’aigües pluvials als edificis,

quins són els seus benefi-

cis?

És un recurs local, que no cal

transportar, ja està al destí. En

canvi, altre tipus d’aigües s’han

de portar d’un indret a un al-

tre i això té uns impactes so-

cials, econòmics i mediam-

bientals. A més, el seu ús evita

el risc d’inundacions i és una

aigua de qualitat.

Quins usos podem donar-li

a les pluvials?

En altres parts del món s’apro-

fiten com a aigua de boca.

Com per exemple?

Al Nepal i a Bangladesh, on la

guarden, tal i com diuen ells,

com si fos un moneder.

I aquí?

En el nostre cas es faria servir

per a usos no potables. Té molt

d’interès per al regadiu de jar-

dins. L’aplicació a les cisternes de

wàter és més complicada perquè

el volum d’aigua varia en funció

dels nivells de precipitació.

Seria interessant contem-

plar la instal·lació de dipò-

sits a Barcelona?

Laia Domènech és

doctorant a l’Institut

de Ciència i Tecnolo-

gia Ambiental de la

UAB i s’especialitza en

fonts alternatives d’ai-

gua. Per a Domènech,

la ciutat ha de tenir en

compte l’ús que es pot

donar a la pluja.

[ Laia Domènech, ambientòloga de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental ]

Certificats de qualitat ambiental

El turisme és una de les activitats econòmiques més importants avui en dia; Barcelona és un

important destí turístic, amb 5.656.848 visitants l’any 2006.

En relació a la sostenibilitat d’aquesta activitat econòmica es pot dir que l’any 2005, d’una oferta

de 435 allotjaments a la ciutat només 7 tenien certificats de qualitat ambiental.

I tant. Cal recuperar l’aigua que

ens cau a sobre i deixar de dir

que no plou on hauria de plou-

re. A més, els ciutadans hem de

fer un pas endavant i canviar la

concepció sobre l’aigua de la

pluja. Sovint pensem que ens

fa nosa, però hem de pensar

que es tracta d’un recurs apro-

fitable, sobretot en la situació

que ens trobem ara.

Per què no s’ha pensat

abans en aquesta opció?

Potser perquè amb l’arribada de

la xarxa d’aigua potable, ens era

molt més fàcil concebre el no

dependre de si plou o no plou.

Ara, però, cal investigar sobre

les fonts d’aigua alternativa.

Meritxell Díaz

Meritxell Díaz

DEPANA

Ocells de la Vila: el mosquiter de passa
Un dels ocells més abundant en migració pre-nupcial (és a dir, abans de la reproducció) és el mosquiter

de passa. Petit i arbori, groc per sota i verd per dalt, es deixa veure a qualsevol petit jardí de la ciutat,

movent-se incansablement amunt i avall. Cria a bona part d’Europa de manera comuna tal com diuen

algunes guies de camp “allà on hi hagi uns pocs arbres o arbusts”. De fet el comportament incansable

es deu a la pressa per trobar menjar per poder continuar la migració, ja que aquests petits ocells vénen

de travessar el desert dels Sàhara, creuar l’Estret de Gibraltar i resseguir la península ibèrica; i encara

han de fer cap al centre i nord d’Europa on tenen els seus territoris de cria.

DEPANA - Sant Salvador, 97 baixos • www.depana.org

Estudi de la biodiversitat
Amb l’objectiu d’augmentar els coneixements científics -terrestres i marins- de l’espai, tot asse-

gurant la conservació dels hàbitats d’interès comunitari i evitant l’explotació no sostenible d’al-

guns dels seus recursos; el Projecte de gestió sostenible punta de la Móra du a terme any rere any

estudis de biodiversitat. Actualment, DEPANA coordina els grups de treball que duran a terme

les tasques de recerca i treball de camp dels estudis de biodiversitat i gestió a l’espai natural, a fi

de conèixer i avaluar l’estat dels ecosistemes presents a l’espai natural.  

REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DURANT

LA FESTA MAJOR DE GRÀCIA

En ús de les competències atorgades per la Transferència 10, apro-

vada pel Decret de l’Alcaldia de 21-01-1987, i d’acord amb el que

disposa l’»Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convi-

vència ciutadana a l’espai públic de Barcelona», de 24-01-2006, en la

meva qualitat de regidor del Districte de Gràcia,

DISPOSO

Siguin complimentats els següents requisits, per les entitats que

vulguin realitzar activitats, amb motiu de la Festa Major de Gràcia,

els dies del 15 al 21 d’agost d’enguany.

• Ser entitat sense ànim de lucre de la Vila de Gràcia, o col·lectiu de

veïns i veïnes de l’espai urbà on es vol fer l’activitat.

• Tenir la conformitat dels veïns i veïnes de l’entorn immediat d’on

es vulgui realitzar l’activitat, mitjançant la realització d’una as-

semblea convocada a l’efecte. Aquesta assemblea haurà d’estar

anunciada amb un mínim d’antelació d’una setmana a totes les

escales de veïns i veïnes de l’espai afectat.

• Guarnir l’espai segons els criteris tradicionals: portalada i sostre.

El guarnit s’ha d’adequar a possibles situacions d’emergència

(ambulància, bombers, etc.), i respectant l’accés als aparcaments

privats ubicats a l’espai.

• Tenir una oferta d’activitats tant diürnes com nocturnes, dirigi-

des a població infantil i públic en general.

• Responsabilitzar-se de la neteja i ordre en l’espai d’activitat.

• Adequar-se a les disposicions del districte en relació a la venda

d’alcohol, durant la Festa Major, que seran les mateixes que per

els carrer federats.

• Complir l’horari establert a la Festa Major.

• Concertar una assegurança de Responsabilitat civil i danys a

tercers amb una cobertura mínima de 150.000 euros.

• Elaborar un pla d’actuació sostenible: ús de materials reciclables,

tractament selectiu de residus, etc.

• Les infraestructures necessàries per a les activitats (tarima, punt

de llum, cabines WC) aniran a càrrec dels organitzadors.

• L’espai utilitzat per fer les activitats de Festa Major haurà d’estar

net i transitable per vehicles, si és el cas, a les 00 hores del dia 23

d’agost.

• Les despeses de neteja de l’espai utilitzat per la Festa aniran a

càrrec dels organitzadors.

• S’hauran de respectar les limitacions de so establertes pel Dis-

tricte.

• És necessària l’existència d’un responsable de la programació,

que serà referent per als serveis tècnics del Districte.

• Els organitzadors hauran de presentar el programa general a l’ho-

ra de sol·licitar el permís. El programa detallat s’haurà de presen-

tar al Districte (divisió de Serveis Personals) com a màxim el dia

3 de juliol.

• Per motius de mobilitat no es podran fer activitats de Festa Ma-

jor als carrers: Gran de Gràcia, Torrent de l’Olla, Milà i Fontanals i

Travessera de Gràcia.

DOCUMENTACIÓ

• Acord (en funció de l’entitat jurídica de qui presenti la sol·licitud).

• Acta de l’assemblea d’aprovació de l’activitat, fent constar el

llistat d’assistents.

• Programació de les activitats.

• Plànol: haurà de contemplar la ubicació dels elements ornamen-

tals, tarima, barra i cabina/nes higièniques.

El termini per presentar les sol·licituds conclou el dia 5 de juny. El

Districte donarà resposta abans del dia 20 de juny d’enguany.

Guillem Espriu

Regidor del Districte de Gràcia

Barcelona, 6 de maig de 2008
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Any del Diàleg Intercultu-

ral: Sac de rondalles  -

Blau groc.

Biblioteca Vila de Gràcia

(Torrent de l’Olla, 104), 12 h

Representació teatral:

Carlota i la dona de neu.

Lluïsos (Pl. del Nord, 7),18 h

Concert: The New Bloods

+ Lisa Li Lund.

Heliogàbal (Ramon i Cajal,

80), a les19 h

Micròfon obert, jam poè-

tica, d’Usted es un colectivo.

Albricias (Robí, 5), 21 h

Representació teatral: Sóc

lletja, de Sergi Belbel.

Orfeó Gracienc (Astúries,

83), a les 21.30

Poesia: Proyectos delíricos.

Heliogàbal (Ramon i Cajal,

80), a les 22 h

XXI Festival Tradicionàrius:

El Santi no ve.

CAT (Travessia de Sant

Antoni, 6), 22 h

� 18 de maig

Jornada castellera.

Plaça de Rius i Taulet, 12 h

Any del Diàleg Intercultu-

ral: Contes de l’amistat.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20), 12 h

Paella a la plaça de la

Rovira. Cal comprar tiquet.

Plaça de la Rovira, 14 h

Representació teatral: Sóc

lletja, de Sergi Belbel.

Orfeó Gracienc (Astúries,

83), a les 18 h

EXPOSICIONS

� Fins al 24 de maig

Festival fotogràfica: Viat-

jar, una eina per al des-

envolupament.

Centre Cívic  La Sedeta

(Sicília, 321)

� Fins al 28 de maig

Exposició de dibuixos:

Alfons López.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20)

Exposició de pintura:

Isidre Corominas.

Paspartú (Verdi, 25)

Exposició: Una literatu-

ra pròpia.

Els Lluïsos (Pl. del Nord, 7)

� Fins al 29 de maig

Exposició de fotografies:

Festival girls, d’Iona

Hodgson.

Galeria H
2
O (Verdi, 152)

� Fins al 31 de maig

Videoinstal.lació: Lo que

vale un minuto, de

Carmen G.Martínez.

Galeria Safia (Bruniquer,

9)

Exposició de pintura, gra-

vat i dibuix: One more

time, d’Io Casino.

Associació cultural

Albricias (Robí, 5)

Exposició: [Triada], de

Maria Antònia Hernàndez.

Galeria Espai[b] (Torrent

de l’Olla, 158)

Exposició: Ciència fic-

ció, una mirada al fu-

tur.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20)

� Fins al 7 de juny

Exposició: Asia’Nu.

Desig (Mare de Déu dels

Desemparats, 14)

� Fins al 13 de juny

Exposició: Pintures i gra-

vats, de Pepe Jiménez

Espejo.

Tòrcul Galeria d’Art (Joan

Blanques, 44)

� Fins al 14 de juny

Exposició: 25è aniversari

del Poliesportiu Claror.

Poliesportiu Claror (Sar-

denya, 333)

Exposició de pintures:

Dios es chiste, de Riko

Blanco.

Heliogàbal (Ramon i Cajal,

80)

� Fins al 20 de juny

Exposició: Transgene-

racions, 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

� 16 de maig

Primavera Verda: taller

per a infants.

PDI del Coll (Aldea, 15), a

les 17.30

L’Aventura de llegir - Els vi-

atges 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 Viat-

gers del Món i de Saoka

Kingolo, de la secretaria

d’Immigració de la Genera-

litat.

Centre Cívic La Sedeta

(Sicília, 321), a les 19.30

Xerrada: Maig 68, quan un

altre món va ser possi-

ble. Organitza En Lluita.

Ateneu Independentista La

Torna (Sant Pere Màrtir,

37), a les 19.30

Presentació de la revista: 7

miralls al Dau 1.

Artsana (Sant Lluís, 74), a

les 20 h

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.

CAT (Travessia de Sant

Antoni, 6), a les 22 h

Poesia: Ramon Mas pre-

senta ‘La mort de la pa-

raula’.

Heliogàbal (Ramon i Cajal,

80), a les 22 h

� 17 de maig

Festa del Comerç al Carrer:

Vine a ballar Zumbada.

DIR (Carrer Gran, 37), a les

11.30

Representació teatral:

Carlota i la dona de neu.

Lluïsos (Plaça del Nord,

7), a les 18 h

Concert: A. Vivaldi Glò-

ria, amb la Coral La Fuga.

Església Santa Maria de

Gràcia (Gràcia, 5), 19 h

Concert: Daniel Ardura.

Heliogàbal (Ramon i

Cajal, 80), a les 22 h

� 20 de maig

Xerrada: Trobades amb

la literatura del Marroc.

Bibl. Vila de Gràcia (Torrent

de l’Olla, 104), 19  h

Gràcia Jazz Session:

Ramon Angel i Abel

Boquera.

Heliogàbal (Ramon i

Cajal, 80), a les 22 h

� 21 de maig

Sac de rondalles: Olla de

grills.

Bibl. Vila de Gràcia (Tor-

rent de l’Olla, 104), 18 h

Vine a fer un cafè... El

thriller futurista i al-

tres jocs de gèner,  a

càrrec de José Carlos

Somoza.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20), 19 h

� 22 de maig

Cafè Vienès Jazz Club: Au-

gust Terrats Blues Trio.

Cafè Vienès (Pla de Sal-

meron), a les 21 h

Rumbaclub: Tio Monte-

ro + Alegria Flamenca.

Sala KGB (Ca l’Alegre de

Dalt, 55), 22 h
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20.10, 22.15, 00.40; de dg a dc, 16.00,

18.05, 20.10, 22.15.

•Sentencia de muerte. Dv i ds, 16.00,

18.10, 20.20, 22.25, 00.40; de dg a

dc, 16.00, 18.10, 20.20, 22.25.

CASABLANCA-KAPLAN. Pg.Gràcia, 115

•Sala 1:  Una chica cortada en dos (VOSE).

Passis: 15.50, 17.55, 20.00, 22.05.

•Sala 2: Viaje a Darjeeling (VOSE). Pas-

si: de dv a dj, 16.00; de dg a dj, 20.05.

Cosas que perdimos en el fuego

(VOSE). Passis: de dv a dj, 17.55; de dg

a dj, 22.00. Cinematic works. Passis:

dv i ds, 20.00, 22.00.

CASABLANCA-GRÀCIA. Girona, 175.

•Sala 1:   Rebobine por favor  (VOSE).

Passis: 16.00, 18.00, 22.10. No es país

para viejos  (VOSE).  Passis: 19.55.

•Sala OZU:  Reencarnación. Passi:

15.55.  LTT Radio La Colifata. Passi:

19.00. Buda explotó por vergüenza

(VOSE). Passis: 20.40. La osa mayor

menos dos. Passis: 22.10.

•Sala 3: Franklin y el tesoro del lago.

Passis: ds i dg, 16.20. La familia savages.

Passis: de dg a dj, 16.20. La noche es

nuestra.  Passis: 17.50, 19.55, 22.00.

LAUREN GRÀCIA. Carrer Bailén, 205.

•Sala 1: Iron Man. Passis: 16.10, 19.10, 22.10.

•Sala 2: Sentencia de muerte. Passis:

16.10, 18.20, 20.30, 22.40.

•Sala 3: Casual Day. Passis: 16.30,

18.30, 20.30, 22.30.

•Sala 4: Cashback. Passis: 16.15, 18.15. Todos

estamos invitados. Passis: 20.20, 22.20.

VERDI. 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: Mil años de oración (VOSE). Passis:

16.15, 18.20, 20.25, 22.35.El 64:  22.00.

•Sala 4: Una chica cortada en dos (VOSE).

Passis: 16.00, 18.15, 20.30, 22.45.

cartellera

CINEMES

BOSQUE MULTICINEMES. Rbla. del

Prat, 16 - Tel. 93 217 26 42.

•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.

•Speed racer. De dv a dc, 16.00.

•21 Blackjack (VOSE). Dv i ds, 19.00,

22.00, 00.40; de dg a dc, 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,

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.

Luismi. Dll, 21 h i dv, 20.30. Can-

çons a la carta. Dc, 22 h.

•Sala del Mig. Chicas Risketos y apun-

tes 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.

Dv, 20 h. 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. ¿Pero esto qué es?.

Dg, 22 h.

•Sala 5: Die Stille vor Bach (VOSE). Pas-

si:  16.00. Honeydripper (VOSE). Pas-

sis: 17.50, 20.10, 22.35.

VERDI PARK. (No actualitzada)Torrijos, 49.

Tel.: 93 217 88 23.

•Sala A: Al otro lado (VOSE). Passis:

16.00, 18.15, 20.30, 22.45.

•Sala B: Elegy (VOSE). Passis: 16.00,

18.15, 20.30, 22.45.

•Sala C:  La familia Savages (VOSE).

Passis: 16.00, 20.30. Rebobineu, si us

plau (VOSE). Passis: 18,15, 22.35.

•Sala D:  Un lugar en el cine (VOSE).

Passis:  16.00, 20.30. La duquesa de

Langeais (VOSE). Passis:  18.05, 22.35.

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).

Cultura
El col.lectiu Saladestar tanca al juny

pels alts preus del lloguer del local
L’equip es replantejarà si obre un nou espai amb “unes condicions i filosofia diferents”

Després de cinc anys a

Gràcia, el col.lectiu

Saladestar tanca al juny

definitivament les seves

portes. La pressió immo-

biliària és el principal

argument que els ha

comminat, a contracor, a

abandonar el seu local del

carrer Martínez de la

Rosa. Tot i això, el

col.lectiu continuarà

treballant sense seu

física a l’espera de poder

tornar a la Vila més

endavant amb una

reformulació del projecte.

LA FANZINOTECA AMBULANT RECULL UN FONS DE 200 FANZINES

CEDIDES: SALADESTAR

CARINA BELLVER

“És difícil mantenir-se en aques-
ta ciutat. Després de cinc anys,
volem pagar el lloguer amb la fei-
na que fem i, si tornem a obrir
un local, caldrà fer-ho amb el
suport institucional que ara no
tenim”, confessa Lluc Mayol,
portaveu de Saladestar.
La decisió d’aquest col.lectiu
d’abaixar la persiana no ha estat
fàcil després de cinc anys treba-
llant per dinamitzar culturalment
Gràcia. Durant tot aquest temps,
la seu del carrer Martínez de la
Rosa ha acollit projectes que te-
nien la voluntat d’apropar la crea-
ció contemporània als veïns i ve-
ïnes de la Vila –és el cas de El
Mirador o Domicili en permuta.
Però el col.lectiu també ha volgut
deixar la sala d’estar de casa seva
i sortir per fer del vianant un es-
pectador participatiu de la crea-
ció, amb projectes com els Tallers
Oberts o el GRAC! –fins ara PÚ-
BLIC!– que han fet famós el
col.lectiu a Gràcia.

La Fanzinoteca Ambulant

comença a rodar dissabte

Saladestar, però, no para màqui-
nes. El col.lectiu presenta aquest
dissabte 17 a l’Antic Teatre de
Ciutat Vella la seva Fanzinoteca
Ambulant, un projecte que vol
mostrar el fons de 200 fanzines,
és a dir, publicacions indepen-
dents, de baix cost i sense ànim
de lucre, que ha aplegat l’equip
de Martínez de la Rosa durant
els seus cinc anys de vida. Del
30 de maig al 12 de juny, la
Fanzinoteca residirà a la galeria
Todojunto del barri de la Ribe-
ra. A la cita de presentació tam-

La decisió de tancar el local arri-
ba un any després que Saladestar
anunciés no obrir més la seu de
cara al públic i treballar de portes
endins. “Vam obrir amb massa
ingenuïtat i, quan ens hem
resituat, veiem la manca de recur-
sos que tenim. Hem quedat esgo-
tats de gestionar un local amb pro-
blemes legals i mantenir-lo obert
sense generar ingressos concrets
Tot i això, ha estat un projecte
iniciàtic i de creixement personal
molt important”, apunta Mayol.
El projecte, però, no acaba aquí.
El col.lectiu decidirà al juliol si es
planteja reobrir un local a Gràcia
de cara al 2009, encara que, si ho
fan, serà “amb unes condicions i
una filosofia diferents”. A més, el
fet de no tenir seu física no impe-
dirà que Gràcia celebri una nova
edició de PÚBLIC! a la tardor. 

bé assistirà Mopno Dj, que ofe-
rirà una selecció musical relaci-
onada amb el món del fanzine. I
els assistents rebran un pòster
desplegable editat per a l’ocasió.
També al juny, el proper dia 7,
el col.lectiu presentarà el primer
número d’una revista que vol do-
nar a conèixer les seves investi-
gacions sobre els fanzines i es
durà a terme una exposició a la
biblioteca Jaume Fuster de
Lesseps sobre les iniciatives que
s’han presentat enguany al pro-
jecte PÚBLIC!

breusbreus

L’obra d’Eric

Rohmer arriba al

teatre del Centre

L’atzar, la importància de la pa-
raula i la visió de les relacions
sentimentals són tres dels temes
que es tracten a El trio en mi
bemol, l’obra d’Eric Rohmer que
arriba aquest cap de setmana a
l’escenari del Centre. Elegant i
irònica, la peça és una comèdia
breu en set quadres, un home-
natge a Mozart com a personat-
ge absent. De fet, és la primera
incursió en el món del teatre del
cineasta Eric Rohmer. L’obra es
podrà veure divendres 16 i dis-
sabte 17 a les deu del vespre, i
el diumenge 18, a les 16 hores.
D’altra banda, l’entitat del car-
rer Ros de Olano acull el dis-
sabte 24 la cloenda del XXVI
Concurs de Teatre Català a Grà-
cia, en què es lliurarà el premi
especial atorgat pel públic, me-
morial Albert Musons. 

L’Obrador acull

dos espectacles

i una lectura

Acapulco, d’Aleix Águila, és
l’obra que dóna el tret de sorti-
da a tres dies seguits d’activi-
tats a l’Obrador de la Sala Bec-
kett que engeguen dilluns 19.
La història gira entorn a sis per-
sonatges que faran tot el possi-
ble per arribar a Acapulco,
com si valgués la pena tot per
arribar a un somni. Joan Tor-
tajada presenta dimarts la lec-
tura dramatitzada de Passant pel
gris, un text que explora una re-
lació de dependència mútua.
Per tancar el cicle, l’Obrador,
a Ca l’Alegre de Dalt 55, acull
l’adaptació teatral de Posis’s vos-
tè en el meu lloc. Tots els espec-
tacles comencen a les 21 hores
i són gratuïts. 
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Esports
El CN Catalunya s’enfronta al Montjuïc

a un pas de fer-se amb el títol de lliga
L’equip de Tato García arriba al derbi amb un avantatge de sis punts i cap derrota

Després d’una competi-

ció molt igualada i a

falta de dues jornades

per finalitzar-la, el

Catalunya i el Montjuïc

es veuran les cares en un

derbi on els graciencs

arriben amb un avantat-

ge de sis punts. Si el

conjunt entrenat per

Tato Garcia treu una

victòria o un empat de la

visita a la piscina de

l’equip barceloní s’adju-

dicarà el títol de la sego-

na divisió estatal. En cas

de perdre, el Catalunya

encara tindria una altra

oportunitat la setmana

vinent a casa, jugant

contra l’AR Concepción.

ELS JUGADORS DEL CN CATALUNYA, EN UN ENTRENAMENT SETMANAL

ÈRIC LLUENT

ÈRIC LLUENT

Fa mesos que es parla del partit de
dissabte. La igualtat del CN
Montjuïc amb el CN Catalunya,
que fins la jornada nou van calcar-
se els resultats els uns als altres, feia
pensar que el matx d’aquest cap
de setmana seria decisiu. Però les
dues punxades dels barcelonins en
la segona volta de la lliga han fet
que els graciencs, invencibles al llarg
de tota la temporada, es presentin
a la piscina del segon classificat
amb la tranquil.litat d’un equip a
qui només li fa falta sumar un dels
sis punts que resten per fer-se amb
el títol de lliga. “Estem molt a prop
del títol, però no hem de parlar
com si ja l’haguéssim aconseguit.
Sortirem a guanyar i a acabar la
lliga sense perdre cap partit”, ex-
plica Tato Garcia, entrenador dels
graciencs i membre històric del
Dream Team de l’entitat. Garcia

aposta per un partit tranquil i en el
qual els seus jugadors no perdin la
calma davant la possible agressivi-
tat o contundència que puguin ex-
hibir els de Montjuïc donat que es
juguen les darreres opcions de po-
der optar a la lliga. Per al derbi,
l’entrenador comptarà amb tots els
jugadors menys Sergi Clols, el jove
de setze anys que competeix amb
l’infantil de la selecció espanyola.
La combinació de noves prome-
ses amb l’experiència dels més ve-
terans ha donat molt bons resul-
tats als club graciencs, en una tem-
porada on tothom apuntava com
a gran favorit el CN Montjuïc, ja
que és l’únic equip semiprofessional
de la categoria. En cas de derrota,
els graciencs continuarien depenent
d’ells mateixos la setmana vinent a
casa rebent a l’AR Concepción. 

Dos històrics de la ciutat

que busquen aixecar el cap

Tant el Montjuïc el Catalunya han
viscut temps millors que els actu-
als. Tots dos competeixen a sego-
na divisió estatal, a dos esglaons
de la màxima competició del wa-
terpolo: la divisió d’Honor. A fi-
nals de la dècada dels vuitanta i
principis dels noranta el Montjuïc
va competir a la màxima catego-
ria. Més tard va caure a primera
divisió i actualment es troba en
hores baixes lluitant per sortir de
segona. La història del Catalunya
ja és prou coneguda: un equip que

es va fer amb una copa d’Europa,
una recopa d’Europa, dues
supercopes, set lligues i sis copes
del Rei. Va ser l’època de l’ano-
menat Dream Team, l’època de ju-
gadors com Jesús Rollán, Manel
Estiarte o Jordi Payà. Amb la tra-
jectòria d’aquest any i la possibi-
litat d’ascendir a primera divisió,
el Catalunya veu en els darrers
partits de la temporada una opor-
tunitat única per recuperar que
es mereix l’equip gracienc en el
waterpolo estatal.

El bàsquet

escapulat puja

a segona

L’Europa masculí de bàsquet s’ha
convertit aquesta setmana en
equip de segona divisió catalana
després de vèncer el Gaudí 92 a
78. Tots dos equips van arribar a
la darrera jornada, que es va dis-
putar dimarts a causa de les plu-
ges del cap de setmana, empa-
tats a punts en segona i tercera
posició. El partit es va viure a la
grada com una autèntica final i
l’alegria es va apoderar de l’equip
i l’afició després del clàxon final
que va fer esclatar la pista del
barri del Coll. Després d’una tem-
porada molt regular, el bàsquet
de l’Europa veu el primer ascens
de la temporada fet realitat. L’any
pot ser rodó si en els propers dies
es confirma l’ascens del sènior
masculí ‘B’ i del femení. 

L’Europa tanca

la temporada

rebent el líder

El primer equip de l’Europa aca-
barà  la lliga aquest diumenge
rebent el Barça B de Pep Guar-
diola al Nou Sardenya. Amb la
permanència assegurada, aquest
partit servirà per intentar batre
el rècord de punts d’aquesta dè-
cada a tercera divisió que està
situat en 50 punts (2001). Men-
tre que l’equip gracienc no s’hi
juga res, el conjunt blaugrana
sortirà a guanyar per endur-se els
tres punts i fer-se amb el títol de
lliga. Un empat o una victòria
de l’Europa faria que l’etern ri-
val, el Sant Andreu, en cas de
guanyar, s’endugués la primera
posició de la classificació final.
Dijous vinent a dos quarts de
nou, l’Europa clourà l’any del cen-
tenari jugant un amistós amb el
primer equip de l’Espanyol. 

FUTBOL

TERCERA DIVISIÓ, GRUP 5

 38a jornada (18/05, a les 12 h)

Europa - FC Barcelona B

 Resultat 37a jornada

Mataró- Europa 1 - 1

 Resultat 36a jornada

Europa - Blanes 3 - 1

Classificació Punts

1 Barcelona B .......................................... 80

2 Sant Andreu ......................................... 79

3 Reus ....................................................... 65

4 Palamós ................................................ 58

5 Santboià ................................................ 57

6 Rapitenca .............................................. 56

7 Premià ................................................... 55

8 Pobla Mafumet ..................................... 52

9 Europa .................................................. 50

10 Vilanova ................................................ 49

11 Blanes .................................................... 48

12 Banyoles ............................................... 48

13 Balaguer ................................................ 47

14 Mataró .................................................... 45

...

19 Manresa ................................................. 35

20 Masnou ................................................. 21

LLIGA NACIONAL FEMENINA

 Resultat 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

 Resultat 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

BÀSQUET

resultats i classificacions

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

COPA CATALUNYA MASC., GRUP 2

 Resultat 30a jornada

SaFa Claror - CB Castellar 93 - 85

 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 ................................. 26 4

2 CE Vilaseca ................................... 22 8

3 CB Martorell .................................. 21 9

4 CB Sitges ....................................... 18 12

5 Grup Barna ................................... 17 13

6 CE Laietà ....................................... 17 13

7 Sant Boi ......................................... 16 14

8 SaFa Claror ................................... 15 15

9 CB Gavà ......................................... 15 15

10 CB i UM .......................................... 14 16

11 Cn Sabadell .................................. 13 17

12 UE Barberà .................................... 13 17

13 CB Castellar ................................... 11 19

14 L’Hospitalet A ............................... 11 19

15 CN Terrassa ..................................... 9 21

16 Reus Deportiu A ............................. 2 28

WATERPOLO

 17a jornada (17/05)

CN Montjuïc - CN Catalunya

 Resultat 16a jornada

CN Catalunya - CN Banyoles 9 - 4

 Resultat 15a jornada

CN Catalunya - CN Sant Feliu 9 - 5

CN Catalunya: Primera posició amb 15

victòries i un empat

SEGONA DIVISIÓ ESTATAL

breusbreus
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Activitat econòmica
El Dia del Comerç al Carrer omple

Gràcia amb més de 300 botigues

REDACCIÓ

El toc d’inici del dia es donarà a
les deu del matí als diferents ra-
cons de la Vila. La participació
del veïnat en aquesta jornada en
darreres edicions ha estat molt
alta, per això els comerciants vo-
len que l’èxit es repeteixi i que
les xifres de visitants augmentin.
El matí concentrarà el major
nombre d’activitats. L’associació
de comerciants del carrer Astú-
ries ha programat un taller d’em-
prentes dactilars organitzat pels
Mossos d’Esquadra, mentre que
els botiguers de Bailèn, Sant
Antoni Maria Claret i Travesse-
ra tindran animació i convidaran
a una xocolatada. El Portal de la
Llibertat s’omplirà d’inflables, al
migdia celebrarà un concurs de

plantes i a partir de les 12.30 ho-
res els més menuts podran gau-
dir d’un espectacle de conta-
contes. A partir de l’una es farà
una exhibició de balls de saló.
L’escola de música Alegre de
Dalt se suma a la jornada amb
una sèrie de petits concerts a la
plaça Joanic, programada per
l’eix comercial Gracinova. Tam-
bé hi participa l’Europolis
Sardenya, que fa una demostra-
ció esportiva. La música i l’es-
port seran presents a l’eix co-
mercial Gran de Gràcia, que a
les 12 hores acull una sessió de
Zumbada i per la tarda serà l’es-
cenari de dues hores de concerts.

El G3 presenta la nova guia de l’associació a la plaça Rius i Taulet

LES PARADES D’UNA DE LES DARRERES EDICIONS DE LA FESTA DEL COMERÇ

Més de 300 botigues

surten aquest dissabte

17 al carrer per celebrar

la Festa del Comerç.

L’objectiu de la jornada

és donar presència als

establiments de proximi-

tat i que el veïnat cone-

gui l’oferta comercial de

Gràcia. Les associacions

realitzen tot un seguit

d’activitats, des de

tallers infantils fins a

concerts i demostraci-

ons esportives.

DEBARRIS

El Tradicionàrius visita el mer-
cat de Lesseps, amb el grup Folk
Germans Rebaixinc. A la zona de
la Nova Travessera hi haurà pas-
sejada amb cavalls, exhibició de
balls llatins i havaneres. El carrer
Penedès innova amb un concurs
de tapes, mentre que l’associació
de comerciants de Vallcarca ha
pensat el seu programa principal-
ment per als infants i hi haurà
un concurs de dibuix infantil. La
jornada del Comerç al Carrer és
la data que l’Associació de Crea-
tius i Dissenyadors de Gràcia G3
ha escollit per presentar la seva
nova guia i donarà vals de pro-
moció i descompte. 
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Ja fa 15 anys que la

tossuderia d’Oriol Creixells

va permetre obrir un cafè-

restaurant que ja és tota

una referència a la Vila.

Aquest local de la Riera de

Sant Miquel ha sabut

combinar oci i gastronomia

amb cultura. De bars així,

avui ja n’hi ha més, afortu-

nadament, però quan va

obrir, no eren tant habitu-

als. No estaven de moda.

La ressaca postolímpica

havia omplert Barcelona de

locals on la modernor freda

era la millor coartada per a

la buidor cultural, mentre

les idees s’esllanguien a

cada esnifada. Pel Via Fora!

no només circulen cerve-

ses, torrades o plats

d’escalivada, sinó que

també idees i alguna

conspiració, enllaçant

sàviament amb la tradició

dels vells ateneus republi-

cans o els bars de les

cooperatives de treballa-

dors. Tot això fet amb

l’elegància i el pluralisme

que els temps requereixen,

sense la caspa que hi ha a

alguns bars militants, plens

d’iconografia sectària,

només fumable per la

penya més addicta. La idea

s’ha demostrat que funcio-

na. Només l’èxit ha permès

al Via Fora! expandir-se a la

Vila, a l’Artesà, i a altres

localitats de casa i de fora,

com a Donosti.  I l’èxit l’ha

donat la gent. No ha estat

fàcil, perquè en molts

casos, el projecte ha

comptat amb una forta opo-

sició dels de sempre, però

la tossuderia de l’Oriol ha

vençut. Per molts anys!. 

P
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Via Fora!

la torratxamirada enfora

Pécs, la ciutat sense fronteres

Meritxell Díaz

Ja l’any 1996 Pécs va

ser guardonada per

Nacions Unides amb el

premi Ciutats per la

pau. Ara, té un altre

títol en cartera, el de

Capital Europea de la

Cultura per al 2010. La

ciutat defensa ser una

porta a la multicultu-

ralitat dels balcans,

incloent-hi el patrimo-

ni islàmic. A més,

Pécs, que assegura

representar les fron-

teres entre l’est i

l’oest, advoca pel

regionalisme i, de fet,

Hongria i els seus

ciutadans, relacionen

Pécs amb el concepte

de descentralització.

uen que no és la tanca de l’amor
sinó una manera d’assegurar que
el turista tornarà a la ciutat. A Flo-
rència es llença un euro al cap d’un
porc senglar i en funció d’on cai-
gui la moneda, això vol dir que es
repetirà o no la visita. A Barcelona
cal beure aigua de la font de Ca-

naletes. A Gràcia encara no s’ha
difós cap llegenda d’aquest tipus.
A Pécs, el ritus és el cadenat.
L’Ajuntament de la ciutat està ve-
ritablement preocupat perquè
quan la tanca va quedar totalment
envaïda, enamorats i turistes van
llençar-se a la recerca de nous
punts on col.locar els seus cade-
nats, des d’estàtues fins a d’altres
monuments.
La història de Pécs revela que per
ella han passat romans, turcs, cro-
ates i alemanys, entre molts d’al-
tres. Així, ha estat un punt de tro-

El primer que sorprèn en tre-
pitjar Pécs, al peu de les mun-
tanyes Mecsek, és la seva at-
mosfera mediterrània. Les fi-
gueres, els arbres fruiters, els
testos plens de flors i les vinyes
acaben d’arrodonir la imatge
d’una ciutat de cases baixes i
acolorides. Es troba a tres ho-
res en tren de la capital honga-
resa, un passeig agradable per
allunyar-se del ritme accelerat
de Budapest.
Pécs és també la ciutat dels ar-
tistes. Diuen que allà hi viuen
els intel.lectuals, els pintors, els
músics que busquen un espai
per a la creació. De fet, sovint
els seus carrers acullen els llen-
ços i cavallets d’aquells qui re-
traten els passejants que van
d’un racó a l’altre sense pressa.
També hi ha els violinistes, els
guitarristes i els flautistes que
interpreten les seves músiques
i li donen un caràcter més bo-
hemi a aquesta vila hongaresa.
Un dels racons més peculiars de
Pécs és la tanca dels cadenats.
Segons la tradició, totes les pa-
relles d’enamorats han de visi-
tar l’espai i posar un cadenat per
segellar el seu amor. Altres di-

LA TANCA DELS CADENATS, A LA CIUTAT DE PÉCS

NOMAD TALES

bada de cultures i es percep en el
seu llegat i en el seu patrimoni his-
tòric. També la seva arquitectura
és un clar testimoni d’aquesta
amalgama. L’època gloriosa per a
Pécs és l’Edat Mitjana, quan es va
construir un hospital dels bene-
dictins i el monestir dominic. Una
de les visites que no es pot obli-
dar és la basílica de Sant Pere i laEls intel.lectuals

i els artistes hi

busquen un espai

per a la creació

LA CATEDRAL, UN DELS EDIFICIS MÉS VISITATS DE LA CIUTAT

BLACKENEDSKIES

mesquita Pasha Gaza Kazsim.
Pécs també té una activa vida
universitària, que li dóna am-
bient i ritme a les nits hongare-
ses d’aquesta vila europea, amb
els seus cafès i restaurants on
val la pena provar un plat de
goulash, típic de la gastronomia
de la terra i degustar algun dels
vins de la zona. 


