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CDC inicia
el canvi de
president
CDC ha començat a preparar canvis en profunditat en
la seva estructura de comandament a Gràcia. El president
i portaveu del grup municipal, Carles Agustí, ha comunicat que la seva batalla a la
federació de Barcelona, on aspira a pactar una llista unitària amb l’altre candidat,
Carles Martí, el portarà a deixar les seves responsabilitats.
Pàgina 5
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Xavi Arias: “Gràcia ha fet el cim”
Dotze hores després de fer el cim
més alt del món, Xavier Arias
contestava aquest dimecres una
trucada de L’Independent de Gràcia des del Camp 4 de la vessant
nepalesa de l’Everest, a gairebé
8.000 metres d’alçada. Amb la
veu una mica trencada i esbufe-

gant com si acabés de fer un
esprint, Arias feia les primeres
declaracions a un mitjà de comunicació des de la consecució de
la fita alpinista més apreciada per
als professionals d’aquest esport.
El dimecres 21 a les set del matí,
hora catalana, Xavier Arias i

Xavier Aymar, els Xavis, van
coronar els 8.848 metres de la
muntanya, convertint-se en els
primers socis del Club Excursionista de Gràcia a fer-ho.
“Podeu estar segurs que Gràcia ha pujat al cim del món”,
ha explicat Xavier Arias.
Entrevista a la pàgina 14
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Els problemes de Gràcia
L’Enquesta de Serveis Municipals de Barcelona 2007, en el
capítol referent a Gràcia ha intentat aquesta setmana esquematitzar i percentualitzar els problemes i les demandes, així
com les millors condicions i virtuts, dels diferents barris del
nostre territori. Res que no se sàpiga ja per endavant, llevat
dels percentatges de prioritat que la percepció de la ciutadania
atribueix a cada qüestió. Se suposa que l’equip responsable del
treball farà alguna cosa més que encaixar els percentatges de
les respostes. Llegir bé les xifres és tan important com elaborarles. Segons com es miri, cap dels indicadors proposats assoleix
un percentatge important en cap dels barris que no sigui el 25%
de preocupació per l’habitatge a la Vila històrica. Ni els sorolls,
que tanta guerra han donat a les nostres places principalment,
ni la manca d’equipaments en els barris de muntanya, ni la
manca d’aparcaments arreu, ni la neteja, ni la seguretat,
obtenen a simple vista percentatges preocupants. Però, ben
mirat l’important és la suma de problemes que cadascú viu
amb una o altra intensitat i que només la forma de preguntar
obliga a situar-los en un ordre de prioritat, que finalment
determina els percentatges i no la quantitat de població afectada. Si es miren els percenSuposem que l’enquesta tatges de les demandes
dels graciencs i gracienques
s’ha fet per rrefor
efor
çar
eforçar
ben poc a veure tenen amb
els problemes apuntats i
o corr
egir el P
AD i
corregir
PAD
molta menys relació encara
no per justificar-lo
amb els percentatges dels
demandants. Quina serà,
doncs, la lectura que els responsables del govern local en faran
d’aquesta enquesta? I per tant, quines són les solucions que
s’hauran de plantejar als problemes detectats? Suposem que
per això s’ha fet aquest treball, per reforçar o corregir almenys
en part el Pla d’Actuació de Districte, i no tan sols per justificar.
Fa temps que es viu una relativa calma social en els nostres
barris, que no hi ha protestes sonades per conflictes ciutadans.
De tant en tant ens trobem amb expressions significatives del
malestar de fons, com la revolta de les estàtues dels Jardinets,
la Virreina, el Diamant i Rovira, que ens van recordant que els
canvis a la Vila no acaben d’agradar, tot al contrari vénen a dir
que Gràcia està fatal. Malgrat això mantenim, enmig dels nous
pijos i fashion, la cordialitat de la convivència, les bones relacions
de veïnat que tant ens agrada, i que els més espavilats especuladors aprofiten per a vendre imatge i fum sobre habitatges i locals
de baixa qualitat. La radiografia de Gràcia ensenya que els
problemes persisteixen, es diversifiquen i s’intensifiquen, malgrat
la dispersió de percentatges que pugui mostrar l’enquesta.
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cartes al director

Excel.lentíssim
Ajuntament de Gràcia,
Com sigui que el sofert
ciutadà té tots els deures
haguts i per haver, voldria
fer també la meva
recomanació. Seria
possible fer una mica més
de neteja? Hi ha molt a
millorar en aquest tema.
Admeto que per la meva part
faig tot el possible per netejar
les caquetes del meu gos, que
tan van preocupar en el seu dia
a l’il·lustre senyor Clo, ara “pare
de la pàtria” (!). Però per part
del consistori es podria tenir
més cura del desvalgut ciutadà?
Passant pels passos de vianants, he tingut tres ensurts
amb les ditxoses motos que
apareixen com un llamp i si no
tens la precaució de mirar al
cotxe que es para, et deixaria
fet un segell al paviment o
t’enviaria a les grans valls,
volant!! Això dels 50 quilòmetres és una pura entelèquia i ja
vaig demanar en una enquesta,
promoguda per l’Ajuntament,
fer a les voreres uns senyals
visibles per als passos de
vianants. Segon punt, he llegit
que volen augmentar el nombre

Qüestions

editorial

23 de maig de 2008

El confidencial
de L’Independent

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
TAMBÉ POTS DEIXAR-NOS EL TEU COMENTARI A
WWW. INDEPENDENT.CAT

de membres del col·lectiu de
municipals. He llegit que en
serien 197 o 217. No importa
el nombre, sinó que siguin
visibles perquè jo diria que
semblen invisibles. Amb perdó,
però és que rarament se’ls veu!
Tercer punt, els podadors.
Tenen fet el curset que imparteix el Departament d’Extensió? Perquè puguin tenir cura
de les acàcies, plataners
vulgaris, que fins ara els tenen
fets una desgràcia de tanta
llenya com se’ls hi ha fet. I els
arbres, sort que no pensen
perquè deuen pensar de la seva
padrina, per dir-ho suau.
El responsable de Parcs i
Jardins ha fet alguna vigilància,
que bona falta en fa? No
esperen a tenir l’arbre caigut
com i els deixen amb unes
branques tan gruixudes a dalt
que el tronc no pot reaccionar.
Fernando Rubio

el dependent

El president de Convergència a Gràcia, Carles Agustí, està vivint dies
intensos tant pel seu futur polític
però sobretot personal. I a sobre ha
d’aguantar, de bon rotllo, la sornegueria
dels companys: d’una banda, perquè li ha
posat Artur al seu tercer fill (però perquè li encanten els noms que comencen per A -així es diuen els
seus tres fills- i no perquè se’n digui el líder del
partit); de l’altra, perquè, la web que acull el seu
bloc, clicant al perfil, de tant en tant, dispara una
publicitat amb l’himne del Reial Madrid a tota castanya. Ell, que és un culer empedreït. Massa emocions.

ull de dona
Sara Reñé

Poèsica
Durant aquests últims dies
Barcelona s’ha tornat
poètica. Impensadament,
en el marc de Barcelona
Poesia s’han portat a terme
més de cent actes relacionats amb la poesia en els
més diversos espais. Poetes
de tot arreu amb propostes
múltiples i ben diferenciades han demostrat que la
poesia és avui un gènere
ben viu. La presència de
dones poetes ha estat
nombrosa en tot el festival, i
tot i que es fa difícil fer una
tria, volem destacar la
presentació del poemari
Congesta, de Josefa
Contijoc; la trobada Entre
amigas, amb Miriam Reyes i
Gemma Gorga, o el recital
Sargit, dirigit per Imma
Colomer que ens han
apropat a l’obra d’algunes
poetes contemporànies.
Però ens plau recordar el
petit homenatge a Ma
Mercè Marçal en l’espectacle Poèsica, a l’Ateneu
Barcelonès que ens ha fet
recordar el llegat de
l’autora i rellegir alguns dels
seus poemes que tant ens
havien agradat:
Avui, sabeu? les fades i les
bruixes s’ estimen/
Han canviat entre elles
escombres i varetes./
I amb cucurull de nit i tarot
de poetes/
endevinen l’ enllà, on les
ombres s’ animen./
… De Bruixa de dol. Ma
Mercè Marçal.
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Per què la llei del més fort?

Jaume Clotet

la setmana

Incerta glòria
A RXIU

Que té el sector de la
moda que no s’immuta
quan hi ha una crisi econòmica? Les dades del
Ministeri d’Indústria,
Turisme i Comerç revelen
els perquès més habituals.
Les empreses més representatives del sector
facturen més de 7.300
milions d’euros anuals. I
obtenen beneficis al voltant
dels 2.000 milions d’euros,
el secret és l’expansió
d’algunes empreses a
grans mercats, que intensifiquen la innovació tecnològica i organitzada en el
disseny i la deslocalització
de la producció per poder
abaratir els costos. Inditex
n’és, sens dubte, una
d’aquestes empreses que,
l’any passat, va obrir 580
noves botigues a nous
mercats com Rússia,
Europa de l’Est i l’Àsia. Tot
i que les vendes no han
estat molt altes durant el
passat any 2007, els
beneficis sí que han estat
favorables, 1.200 milions
d’ euros, un 25 per cent
més respecte les dades de
l’any anterior. A més, la
previsió per als propers
trimestres és positiva: s’
espera un augment del 15
per cent, que augmentarà
la superfície disponible per
al 2010.
Però que hi ha de les
petites empreses de moda
que volen créixer en el
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marc actual de crisi econòmica? Aquests comerciants no
es troben en igualtat d’oportunitats, ja que és evident
que només les grans empreses sobreviuen en aquestes

Per guanyar ss’ha
’ha
d’invertir i no tots els
minoristes tenen
capital per fer-ho
circumstàncies devastadores.
Els motius són ben clars: per
guanyar s’ha d’invertir en la
producció i no tots els minoristes tenen capital, els
salaris de la costura estan

NO ES FA RESPONSABLE NI TÉ PER QUÈ COMPARTIR LES OPINIONS EXPRESSADES A LA SECCIÓ D ’ OPINIÓ D ’ AQUEST SETMANARI
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infravalorats i pujar-los
significa el consegüent
encariment dels preus de
la roba i com a conseqüència directa, la pujada de
preus del producte final fa
que les vendes puguin
disminuir. Per contra, les
grans empreses que
encara que tinguin pèrdues, tenen reservades grans
quantitats de beneficis. A
l’economia de la moda no li
fa falta cap empenta,
econòmicament parlant,
però sí que caldria establir
noves polítiques que
permetessin que els grans
no trepitgessin als més
petits.

Normalment no m’agraden els opinadors i
els articulistes que recomanen llibres.
Sempre m’ha semblat el recurs fàcil per
omplir una columna. Però com que la vida
està plena de contradiccions i rectificacions, avui sí que vull parlar del llibre que m’estic llegint.
Incerta glòria és un llibre que fa temps que m’havia de
llegir, i no eren pocs els amics que se sobtaven que encara
no hagués fet.
No és un llibre qualsevol: és segurament la novel.la més
important sobre la guerra civil espanyola que mai s’hagi escrit
en català. El seu autor és Joan Sales, un patriota català que va
acabar la guerra amb el grau de comandant de l’exèrcit
republicà i que va ser editor de llibres en català als anys
quaranta, quan el país viva en la foscor i tot era impossible.
Tenint en compte que no m’agraden les novel.les, el fet que
m’hi hagi enganxat ja és
bona prova de la seva
El llibre parla dels
qualitat i interès.
milers de ciutadans
L’obra, molt extensa, explica
vivències d’una parella
que es van adonar que les
durant la guerra en dos
no tenien bàndol
escenaris: el front d’Aragó i
la reraguarda de Barcelona.
De ritme pausat i amb un fort component autobiogràfic,
l’autor aprofita per fer reflexions molt profundes sobre les
qüestions que el preocupen: l’amistat, l’amor, la guerra, la
moral, la religió, el país.
El llibre no és només una història d’amor, que ho és, i molt
bonica i dramàtica. És el retrat d’una guerra desmitificada, on
els bons no són tan bons i els dolents, que ho són, tenen un
rostre més humà. El llibre parla molt de l’altra guerra, de la
guerra bruta de la reraguarda, de les misses clandestines,
dels assassinats covards de la CNT-FAI, de la impotència
gallinàcia del Govern de Catalunya i de la misèria que es vivia
a Barcelona.
Incerta glòria ens parla dels milers de ciutadans que, a
mesura que avançava la guerra, es van adonar que no tenien
bàndol o que el seu bàndol els havia traït, encara que fos
sense voler. L’obra de Joan Sales parla de la meva família,
que vivia al carrer Perill: mentre el meu avi lluitava al front de
Madrid contra els facciosos, la meva àvia acollia monges
amenaçades a casa abans d’ajudar-les a creuar la frontera
amb la cobertura del consolat francès. Així fou la guerra a
casa meva.

Fotos i textos: Elisenda García

què en penseu...

...de l’increment de la tarifa elèctrica previst per al juliol?
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Noelia Vivo
comerciant

Cristina Esquius
odontòloga

Malament això. A on anirem a
parar. Considero que un 11 per
cent és una pujada molt forta,
sobretot per als comerciants. Si
per al consumidor és greu, per
a nosaltres encara pitjor. Ens
pugen els costos i cada vegada
tenim menys guanys; és el peix
que es mossega la cua.

Quan vaig sentir l’anunci del
ministre vaig pensar que seria
una barbaritat. Això és notarà
molt en l’economia de tots els
ciutadans. Puc entendre que les
coses vagin pujant de preu
però ho han de fer d’una
manera gradual. No sé a qui
beneficiarà aquesta mesura.

Anna Capdenat
jubilada
La llum serà massa cara.
Aquests preus no són raonables, tal i com estan les coses
avui dia. Penso que els jubilats
hauríem de tenir alguna rebaixa en la factura de la llum per
la nostra situació, perquè no
arribem. Jo tinc molta cura
d’apagar els llums de casa.

Magín Estrada
camioner
Si és el que diuen és una mica
exagerat. Si es compleixen les
intencions del govern a partir de
l’1 de juliol ho veig molt bèstia.
És una pujada molt forta,
tenint en compte que en general
tot ha pujat menys els sous. Tot
és més car però anem perdent
cada vegada més diners.

B-32478-00

CONTROLADA PER

PGD

QUIN ÉS EL PRINCIPAL PROBLEMA DEL VOSTRE ENTORN? ENTRA A WWW.INDEPENDENT.CAT, VOTA I DEIXA EL TEU COMENTARI
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Cinemes
Bosque Multicines
Rambla del Prat, 10
93 217 26 42
Cinema Casablanca Kaplan
Passeig de Gràcia, 115
93 218 43 45
Dia de l’espectador: dilluns
Cinema Casablanca Gràcia
Girona, 173
93 459 03 26
Dia de l’espectador: dilluns
Lauren Gràcia
Bailén, 205 - 93 457 32 11
Dia de l’espectador: dimecres
Cinemes Verdi
Verdi, 32 - 93 237 05 16
Dia de l’espectador: dilluns
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

Telèfons d’interès
Caserna de la Guàrdia Urbana
93 237 32 20
Consell del Districte de Gràcia
93 402 70 00
Deixalleria de GràciaCollserola
900 70 20 30
Districte de Gràcia
93 291 66 78
Oficina d’Atenció Ciutadana i
Dependències Municipals
93 402 70 00
Serveis Socials i Atenció
Primària (El Coll)
93 256 28 88
Serveis Socials i Atenció
Primària (Rius i Taulet)
93 291 43 25

Altres telèfons
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 (53)
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 esportives i Centres d’informació de Gràcia
Ass. Espanyola de Rítmica
Sèneca, 22, 1r
93 217 18 94
info@joanllongueres.com
Ass. Esportiva de Gràcia UBAE
Perill, 6
93 459 24 27
info@aegracia.com
Ass. Bàsquet de Gràcia
Providència, 12, 2n
Ass. Racing Güell
Sostres, 29
93 285 04 61
Atlètic Club Güell
Mora d’Ebre, 47
(Bar Las Vegas)
93 213 82 30
Club Ciclista de Gràcia
St. Joaquim, 8
93 415 18 42
Web:www.gracianet.org/ccgracia
ccgracia@gracianet.org
Club Ariel
Gran de Gràcia, 26
93 217 57 06
asacgil@terra.es
Club d’Arquers de Catalunya
Robí, 22
93 407 16 07
Club d’Escacs Tres Peons
Ros d’Olano, 9
93 237 50 31
Web: www.trespeons.com
Club de Bàsquet Pedagogium
Lluís Antúnez, 7
93 218 73 87
Club Tennis la Salut
Mare de Déu de la Salut, 75
93 223 24 00
Web:www.ctlasalut.com
info@ctlasalut.com
CE Panteres Grogues
Gomis, 45
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670 22 88 99
Web: www.panteresgrogues.org

Web:www.claror.org
esportiuclaror@claror.org

CE Europa
Secretari Coloma, 140
93 210 25 51
Web:www.ceeuropa.com
ceeuropa@ceeuropa.com

UE Claret
Sicília, 333
93 208 18 32

CE Salle Gràcia
Pl. del Nord, 14
670 44 07 97
gimsalle@tiscali.es
Club Excursionista de Gràcia
Ptge. Mulet, 4
93 237 86 59
600 45 27 36
Web: www.cegracia.com
Francesc Sanahuja
francesc_sanahuja@schneiderelectric.es
Club Futbol Gamba-2
Còrsega, 407
93 457 83 44
Club Natació Catalunya
Ramiro de Maetzu, 27
93 213 43 44
Web: www.cncatalunya.org
cnc@cncatalunya.org
Espeleo Club Gràcia
Astúries 83, 1er. 1a
93 415 04 60
Web: www.telefonica.net/web2/
espeleoclubgracia
FC Crack’s Gràcia
Martínez de la Rosa, 65
93 213 56 86
Motor Club 80
Carolines, 11
93 217 20 47
606 04 55 55
Penya Barcelonista Speed 58
Sant Lluís, 58
93 210 34 61
Web: www.pbspeed58.com/penya
SAFA Claror
Sardenya, 337
93 476 13 90

Unió Excursionista de
Catalunya-Gràcia
Encarnació 131-133
93 285 34 54
Web::www.uecgracia.org
secretaria@uecgracia.org
Centre Jove d’Anticoncepció
i Sexualitat
Granja, 19
93 415 10 00
Punt d’Informació Jove
Torrent de l’Olla, 104
93 284 75 73
Punt d’Informació i Atenció
a les Dones de Gràcia
Pl. Rius i Taulet, 6
93 291 43 30
Oficina d’Atenció al Ciutadà
del Districte de Gràcia
Francisco Giner, 46
(Atenció presencial)
Oficina de Gestió Unificada
per a Activitats Empresarials
Pg. de Gràcia, 129
93 484 92 00
Oficina de Rehabilitació del
Districte de Gràcia
Pl Rius i Taulet
93 291 66 55
Oficina d’infraccions i
liquidacions-Sector de
Serveis Urbans i Medi
Ambient
Torrent de l’Olla, 218-220
93 291 40 63
Punt d’Informació Barcelona
Centre Universitari
Torrent de l’Olla, 219
93 238 9049
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Política
CDC canviarà de president al setembre
i Cullell es perfila com a relleu d’Agustí
L’actual líder i portaveu intenta pactar una llista unitària a la federació de Barcelona
ÒSCAR MEJÍAS

Convergència ha començat a preparar canvis en
profunditat en la seva
estructura de comandament a Gràcia. El president i portaveu del grup
municipal, Carles Agustí,
ja ha comunicat al seu
entorn més pròxim que la
seva particular batalla a
la federació de Barcelona,
on aspira a obrir una
nova etapa política personal pactant una llista
unitària amb l’altre candidat, Carles Martí, el
portarà a deixar les seves
responsabilitats almenys
com a president. El conseller Víctor Cullell es
perfila com a subtitut,
però també sonen Jordi
Moreso o Francina Vila.
ALBERT BALANZÀ

Cinc anys després d’assumir el
càrrec de president de la secció
local, Agustí ha decidit fer el salt
a Barcelona i per això, tal com
va avançar L’Independent (vegeu
núm. 238), ha anat concretant
aquests últims dies el que seria
finalment una llista unitària amb
l’altre candidat que es presenta a
president de la federació de
Barcelona ciutat de CDC, Jordi
Martí. Fonts pròximes a Agustí
han assegurat que ja s’han produït dos contactes entre els dos
aspirants -l’últim dels quals aquest
dijous mateix- per consensuar
una candidatura única. Ara com
ara, segons aquestes mateixes
fonts, tot està obert: des de la
possibilitat que Agustí mantingui
la seva llista fins que accepti fer

Sandoval
abandona
Ciutadans
pel Canvi
A. B.

CARLES AGUSTÍ (ESQUERRA), ACTUAL LÍDER DE CIU, I VÍCTOR CULLELL (DRETA)

tàndem amb Martí com a
vicepresident.
Aquest procés de canvi en la principal branca de CiU a Gràcia també ha disparat la carrera cap a la
successió d’Agustí, en la qual qui
millor col·locat està és l’actual conseller del districte i mà dreta
d’Agustí al partit, Víctor Cullell.
Algunes fonts han assegurat fins i
tot que ja hi ha hagut algun contacte exploratiu entre tots dos, si
bé altres fonts de CDC eleven a
la categoria d’aspirants altres dirigents locals com Jordi Moreso
o la regidora a Barcelona Francina
Vila. Cullell ha assumit responsabilitats de partit a Gràcia des del
2000, quan va ser designat cap de
la JNC, i ara és membre de l’executiva de CDC.

Puigcercós i Carretero fan
campanya d’ERC a Gràcia
Els candidats d’ERC ja han començat a passar pel Casal
Francesc Macià del carrer Sant
Salvador per donar a conèixer els
seus plantejaments entre la militància. Els primer a fer-ho va ser
Joan Carretero, cap visible del
sector crític Reagrupament.Cat,
fa 15 dies, i va aplegar un centenar de persones de tota la ciutat.
Més assistència local, tant dels
seus militants més afins com del
sector Carod, va reunir dimarts

Joan Puigcercós, el qual va defensar el seu plantejament “liberal”. Dimarts que ve serà el
torn del candidat de l’altre sector crític, Esquerra Independentista, Jaume Renyer, i el 3 de
juny tancaran ronda els candidats d’ERC Futur que avala
Carod, Ernest Benach i Rafel
Niubò. El congrés comarcal
d’ERC-Gràcia va recolzar dilluns l’esmena del 2014 que defensa aquesta última llista.

L’exregidora del districte i
exregidora de Barcelona entre
1995 i 1999, Teresa Sandoval,
ha culminat aquesta setmana el
seu procés de desencontre creixent -iniciat fa un any- amb la
direcció de Ciutadans pel Canvi, la plataforma impulsada per
Pasqual Maragall, en la qual militava després d’haver anat a les
llistes del PSC com a independent. La concreció d’aquest
desencontre s’ha fet en forma de
carta enviada a la presidenta de
la plataforma, Carme Valls, en
la qual Sandoval argumenta la
seva petició de baixa. “CpC
s’ha escorat excessivament a l’esquerra despreciant el centre progressista i l’obertura a persones
d’altres sensibilitats o partits
com CiU, tal com en una Convenció va apuntar el propi Pasqual Maragall”, apunta
Sandoval en la carta a la qual ha
tingut accés L’Independent.
L’exregidora de Gràcia, que va
governar el districte quatre anys
amb un quadripartit format per
PSC, CiU, ERC i ICV, afegeix
en la seva carta que Ciutadans
pel Canvi “no ha connectat amb
la ciutadania plural” i s’ha
convettit “en comparsa del govern del tripartit, en especial del
PSC”. Sandoval, en declaracions a aquest setmanari, ha assegurat que no es desvincularà de la política i s’ha mostrat
partidària també de crear “un
nou moviment cívic i polític que
posi al dia els objectius apuntats per Pasqual Maragall”.
ÒSCAR MEJÍAS

L’Ajuntament aprova contractar la
meitat de consellers de districte
ERC hi veu “comissaris” perquè no es reforça la capacitat executiva
A. B.

L’Ajuntament de Barcelona aprovarà en el ple del 30 de maig una
ampliació de la dedicació laboral dels consellers de districte,
més enllà de les actuals dietes,
que a Gràcia significarà la contractació a dedicació exclusiva
d’entre un i dos consellers de
govern i un conseller per partit a

dedicació plena -compatible amb
altres feines. El regidor i el president no estan inclosos en aquesta iniciativa. La mesura, que ja
es va tractar a Gràcia en el passat ple de l’1 d’abril amb una proposta de modificació del títol II
de les normes reguladores de funcionament dels districte, es va ratificar aquest dimecres a
Barcelona amb el mateix resultat

que va donar la votació al ple de
Gràcia: PSC i ICV-EUiA a favor, CiU i PP abstenció i ERC
en contra.
L’equip de govern a Gràcia, segons el portaveu del PSC al districte, Xavier Barberà, ha votat a
favor perquè “sempre hem estat
a favor de donar més relleu a la
figura del conseller de districte”.
No ho veu de la mateixa manera

EL PLE DE L’1 D’ABRIL VA TRACTAR LA MESURA DE MODIFICACIÓ DEL FUNCIONAMENT DEL DISTRICTE

el grup municipal d’ERC, la portaveu del qual en la comissió de
presidència de dimecres, Esther
Capella, va parlar de “comissaris
polítics” perquè no es reforça el

paper executiu dels consellers. “El
problema està en reforçar l’equip
de gestió i inspecció”, va apuntar. La mesura entrarà en vigor
el 2009.
55
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Neteja i habitatge són les principals
demandes dels graciencs a Barcelona
La brutícia preocupa sobretot a Camp d’en Grassot i els pisos, al nucli antic de la Vila
L’habitatge és el problema que afecta més directament als graciencs.
Així ho revela el resultat
de l’enquesta de serveis
municipals del 2007,
que alerta també sobre
la preocupació en temes
com la neteja, els sorolls i la manca d’aparcament. L’informe desglossa les dades en tres
zones, Vallcarca-CollSalut, Vila de Gràcia i
Grassot-Gràcia Nova.
Aquest és el primer cop
que es fa l’ampliació de
la mostra de l’enquesta
de serveis, fins al punt
d’arribar al nivell dels
barris.
MERITXELL DÍAZ

Sorolls, aparcament i neteja són,
en aquest ordre, els principals problemes de Gràcia segons l’enquesta de serveis municipals. L’ordre,
però, varia en funció de la zona.
Així, a Vallcarca els enquestats
prioritzen la manca de places
d’aparcament i en segon lloc denuncien la situació del transport.

Els barris del
nord reclamen
més transports i
equipaments
A la Vila, encapçalen el rànquing
els sorolls i l’habitatge, mentre que
Grassot-Gràcia Nova es desmarquen introduint a la llista de principals problemes el de la inseguretat. La segona qüestió de l’en-

questa matisa l’anterior i pregunta sobre el problema que li afecta
més directament. En aquest cas
les respostes són habitatge
(19,6%), atur (11,6%) i economia
(6,1%). El percentatge més alt es
dóna en aquest apartat, ja que a
la Vila de Gràcia el 25,9% dels
enquestats denuncien la problemàtica dels pisos.

Els graciencs també han estat consultats sobre quina demanda farien a l’Ajuntament. La neteja és
la principal reivindicació, tant a
la Vila de Gràcia com a Camp
d’en Grassot-Gràcia Nova. La seguretat és la segona demanda del
conjunt del districte. Els barris
de la zona nord, però, situen
transports i equipaments com a

El nou pla per a la peça 14A al Coll
preveu menys intervenció privada
El Districte es reunirà amb els veïns afectats el pròxim 2 de juny

Una menor intervenció privada.
Aquest és un dels canvis principals
del nou planejament urbanístic de
la peça 14A al Coll, proposat per
l’Ajuntament i que el Districte va
presentar al veïnat en la reunió de
dilluns. “S’afecten menys cases, es
manté la idiosincràsia del barri, la
intervenció pública guanya terreny
6

S’amplia el punt
d’informació
juvenil de Gràcia
El Pla d’Equipaments juvenils
de Barcelona 2008-2011 preveu l’ampliació del punt d’informació juvenil de Gràcia, la
creació del Casal de Joves La
Sedeta –2010– i la rehabilitació del Casal de Joves del Coll
–2013–, a banda de la inauguració de l’Espai Jove de Gràcia, al carrer Santa Rosa. El
projecte que l’Ajuntament ha
presentat aquesta setmana fixa
que al 2015 la ciutat tindrà un
total de dotze punts d’informació juvenil, disset casals de joves, dotze espais joves, cinc serveis d’informació i assessorament, i dos espais joves especialitzats. El pla d’inversions assignat per a aquesta legislatura
és de gairebé 14 milions
d’euros. Segons l’informe, Gràcia és el vuitè districte en nombre de població adolescent i
jove, amb 120.587 censats.
L’Eixample és capdavanter en
el rànquing, amb 263.757 joves, i Les Corts es troba a la
cua amb 81.751.

El Cafè Salambó,
afectat per
un incendi

necessitats prioritàries. En un
sentit més positiu, l’enquesta municipal també reflecteix què és el
que més agrada al veïnat. La cordialitat, la familiaritat i l’ambient de Gràcia han estat valorats
per un 31,8% dels enquestats, la
tranquil.litat pel 23,8%, i, en tercer lloc, el fet que la Vila sembli
un poble per un 7,4%.

Raimon Garriga

M. DÍAZ

breus

a la privada i es dibuixen nous equipaments”, valora Santi Martínez,
president de la Plataforma 14A. El
col.lectiu explica que “en línies generals” el nou pla millora el que els
hi van presentar l’abril de 2007. Tot
i això, mantenen que “els tempos del
consistori són massa ràpids” ja que
l’aprovació inicial del projecte ha
de fer-se abans de l’estiu. El Districte s’ha compromès a fer una re-

unió explicativa dels plànols el pròxim 2 de juny. Després d’’això, la
Plataforma 14A i l’AVV Coll-Vallcarca, que aquests dies es reuneixen amb els seus arquitectes, convocaran una assemblea veïnal i decidiran si es presenten al.legacions.
“Es mantenen algunes afectacions
i, per a aquests casos, volem les
màximes garanties en les expropiacions i recol.locacions”.

La plaça de la Vila va viure diumenge l’onzè aniversari de la colla local, acompanyats dels Capgrossos de Mataró i els Xiquets
de Reus. Els blaus anaven amb la
idea de portar el 4d8 o el 2d7,
però finalment van tenir objectius més conservadors. En primera ronda van descarregar el 4d7
amb el pilar. En segona ronda van
encarar el 5d7, que va caure. Va
començar amb alguns problema
de mides a la torre, accentuats en
la lenta pujada de la canalla i que
en fer l’aleta es van tornar insalvables. En tercera ronda un tranquil 3d7. Els Capgrossos de
Mataró van van oferir una bonica clàssica de 8 (3d8, 4d8 i 2d7).

Tancat per avaria elèctrica.
Aquest és el rètol que s’ha pogut llegir al llarg d’aquesta setmana a la porta del restaurant
Salambó, al carrer Torrijos, que
dissabte dia 17 va patir un accident cap a mitjanit. Per apagar el foc s’hi van desplaçar dos
tancs de bombers i una escala.
L’incendi ha provocat danys
materials que l’equip del
Salambó ha estat resolent
aquests dies amb local tancat
per al públic.

crònica blava
CEDIDA: MONTSE TORRES

Els Xiquets de Reus van descarregar el 3 i el 4 de set, i van completar amb el 4d7 amb agulla.
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Xavi Tedó

gent del barri

Dueñas, Eto’o, Rivaldo i els germans Gasol han passat per l’autoescola Mayor de Gràcia

‘Il profesore’
XAVI TEDÓ

No cal anar-se’n a Roma
perquè t’anomenin així.
Si no, que li preguntin
a en Pepe Vallejo, que
porta més de trenta
anys ensenyant a
conduir a generacions
senceres de graciencs i
també a esportistes
d’elit. L’autoescola que
regenta al carrer Gran
és un museu amb
fotografies de tots els
alumnes que hi han
passat. Alguns tan
coneguts com Eto’o,
Rivaldo o Gasol.
PEPE I XAVI VALLEJO, DE L’AUTOESCOLA MAYOR DE GRÀCIA

Ell és el culpable que Roberto
Dueñas tingui carnet. Quan va
tenir a Rodrigo de la Fuente com
a alumne li va preguntar si el
sostre del Barça tenia carnet i
aquest li va explicar que Dueñas
ni s’ho havia plantejat per la seva
alçada. Vallejo es va endur
Dueñas i va fer adaptar un vehicle perquè pogués fer pràctiques.
No, no era un enterramorts ni li
van fer descapotable. El cotxe no
li va sortir massa bé, confessa

aquest perit que un dia va fer cas a
aquelles veus que de tant en tant
ens canvien la vida i es va fer professor, però l’experiència va funcionar. Fins aleshores no hi havia cap
autoescola amb cotxes adaptats. Els
germans Gasol també se l’han tret
aquí. Abans de fer el salt al món
de la cistella i dels tirs lliures, Vallejo va debutar amb Rivaldo, que
es va dedicar a fer-li publicitat per
Can Barça. Els últims dos grans

laterals blaugranes, Albert Ferrer i
Sergi Barjuan, o Samuel Eto’o també han passat pel carrer Gran. Ara
s’especula que ho farà l’home enganxat a una pilota, Leo Messi.
Però com diu el seu fill, Xavi, que
ha seguit els passos del seu pare i
que fa poc va ser el professor del
pilot Jorge Lorenzo, “els autèntics
cracs són els que venen generació
rera generació”. En Pepe encara
recorda el nom del seu primer

alumne. També un que va deixar el paraigües fora del cotxe
perquè li va dir que el deixés al
terra. O els que surten del cotxe
quan l’examinador els diu que ja
poden sortir. O el dia que tant
ell com l’examinador van veure
les portes del cel quan una monja es va animar a l’hora de pujar
a examinar-se perquè el convent
no li volia sufragar les pràctiques.
Només sortir il profesore li va
girar el volant perquè es va pujar a la vorera a saludar uns feligresos. En una cruïlla Déu li va
dir que l’esquerra era la dreta i
es van trobar amb un camió de
cara. Aleshores ja va ser cosa del
professor pujar-lo a la vorera.
Aquests contratemps no van
impedir que la monja preguntés si havia aprovat. En Xavi desmunta el tòpic que els homes
condueixen millor que les dones: “Quants accidents greus
tenen elles?” No em revela de
quin sexe era l’alumne que va
batre el rècord amb dues-centes
pràctiques. “L’actitud del conductor és el més important”, sentencia il profesore.

L’Agència de
Salut detecta
24 càncers
de mama
REDACCIÓ

Gràcia és el tercer districte en
participació en el programa de
detecció del càncer de mama que
coordina l’Agència de Salut Pública de Barcelona (APSB). Segons
les darreres dades disponibles,
l’any 2006 van fer-se la prova
6.590 gracienques, mentre que a
Sants-Montjuïc van ser 8.362 i a
Les Corts, 3.732. Tot i això, sobre el total de població femenina
la Vila el percentatge va ser del
45,9 per cent, per sobre de SarriàSant Gervasi i Les Corts. L’ASPB
considera que aquestes dades
s’han de valorar tenint en compte que “sovint les dones de classes socials avantatjades poden
tenir doble cobertura sanitària”.
A Gràcia, d’entre de totes les
dones que es van fer la prova, es
van detectar 24 malaltes de càncer de mama. L’Agència de Salut
recorda que el tumor es pot curar si es detecta a temps i recomana a les dones que segueixin
mesures preventives.

GRÀCIA

G
UIA
GASTRONÒMICA
DE

ANUNCIA’T
EN
AQUESTA
PÀGINA.
TRUCA AL

692 601 261
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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 24 de maig
Festival fotogràfica: Viatjar, una eina per al desenvolupament.
Centre Cívic La Sedeta
(Sicília, 321)
 Del 26 de maig al 13
de juny
Exposició: 19a Mostra
de Treballs d’Educació
Viària dels escolars de
Gràcia, organitzada per
la Guàrdia Urbana.
Sala d’actes de la
bilbioteca Vila de Gràcia
(Torrent de l’Olla, 104)

 Fins al 28 de maig
Exposició de dibuixos:
Alfons López.
Biblioteca Jaume Fuster
(Plaça Lesseps, 20)

recomanem
C EDIDA

Carmen G.Martínez.
Galeria Safia (Bruniquer, 9)
Exposició de pintura, gravat i dibuix: One more
time, d’Io Casino.
Associació
cultural
Albricias (Robí, 5)

Exposició de pintura:
Isidre Corominas.
Paspartú (Verdi, 25)
Exposició: Una literatura
pròpia.
Els Lluïsos (Pl. del Nord, 7)

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

 Fins al 29 de maig
Exposició de fotografies: Festival girls, d’Iona Hodgson.
Galeria H2O (Verdi, 152)

Exposició: Ciència ficció,
una mirada al futur.
Biblioteca Jaume Fuster
(Plaça Lesseps, 20)

 Fins al 30 de maig
Exposició: Història d’un
club centenari.
Sala d’exposicions del Districte (Rius i Taulet, 2)
 Fins al 31 de maig
Videoinstal.lació: Lo que
vale un minuto, de

Una forma diferent de mesurar el temps. La galeria
Safia acull aquestes setmanes la videoisntal.lació Loquevaleunminuto, una recopilació d’històries d’un minut amb una mateixa fórmula visual. A cada peça, una dona realitza una activitat diferent i es mesura la quantitat de diners que rep per la
seva tasca i es fa saber quin seria el seu minut ideal.

Galeria Safia (Bruniquer, 9)
Fins al 13 de juny

 Fins al 7 de juny
Exposició: Asia’Nu.
Desig (Mare de Déu dels
Desemparats, 14)
 Fins al 13 de juny
Exposició: Pintures i
gravats, de P. Jiménez
Espejo.

9
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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 16 de juny
Exposició fotogràfica:
Contact, d’Albert Watson.
Galeria Hartmann (Santa
Teresa, 8, baixos)
 Fins al 20 de juny
Exposició: Transgeneracions, de Toni Tena i
The Valls Brothers.
Experimentem amb l’Art
(Torrijos, 68)
Exposició d’olis i aquarel.les de Matias Inglada Quero.
Casal de barri Cardener
(Cardener, 45)
 Fins al 8 de juliol
Exposició: Vull la lluna,
de Marisa Carrió.
CIRD (Camèlies, 36)
Associació
cultural
Albricias (Robí, 5)
Exposició: [Triada], de
Maria Antònia Hernàndez.
Galeria Espai[b] (Torrent
de l’Olla, 158)
ACTES
 23 de maig
Enreda’t amb l’acció: 24
hores en una bassa
africana, a càrrec de
Montsserat Benet.
Biblioteca Jaume Fuster
(Plaça Lesseps, 20), 17 h
Club de lectura de cinema
i novel.la: Gangs of New
York.
Biblioteca Vila de Gràcia
(Torrent de l’Olla, 104), a
les 19 h
Contacontes per a
adults: Contes d’amor i
d’altres aventures, a càrrec de Vicky Porta.
AGràcia (Plaça de la Virreina, 4), a les 19.30
Concert: Lifante, poprock fusió.
Visto Luego Existo (Ros de
Olano, 10), a les 20 h
Presentació de l’associació cultural Albrícias.
Albrícias (Robí, 5), a les
22 h

10
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XXI Festival Tradicionàrius:
Concert ‘Xuacu Amieva’
i ball ‘Trilla’.
CAT (Travessia de Sant
Antoni, 6), a les 22 h
 24 de maig
Primavera verda: Sortida
al Parc Fluvial del Besós i
visita a l’exposició ‘Imatges
del Besós’. Cal inscripció
prèvia.
CC El Coll (Aldea, 15), a les
10 h
L’aventura de llegir - Itineraris literaris: Gràcia, univers literari, guiats pels
textos de Mercè Rodoreda, Juli Vallmitjana, Enric Casassas i Espriu.
Biblioteca Jaume Fuster
(Plaça Lesseps, 20), 10 h
XXI Festival Tradicionàrius
- Folk als mercats: Concert
‘Grups de Sac de Gemecs’.
Mercat a l’Estrella (Pi i Margall, 73), a les 12 h

CAT (Travessia de Sant
Antoni, 6), a les 22 h
Videopoesia i polipoesia
de Xavier Sabater.
Heliogàbal (Ramon i Cajal,
80), a les 22 h
Selecció musical: Música
per Lu.
Heliogàbal (Ramon i Cajal,
80), a les 24 h
 25 de maig
XXI Festival Tradicionàrius:
Mostra de luthiers i concerts pels carrers i places de Gràcia.
Plaça del Diamant, de les
10 a les 15 h
Festival de Titelles a la
plaça del Nord: El Moliner
(10.30), La Caputxeta
(11.15), El Receptari
(12.00) i El Gran Guirigall
(12.45).
Plaça del Nord

Biblioteca Jaume Fuster
(Plaça de Lesseps, 20), a les
19 h
Taller d’escriptura de
guions, a càrrec d’Eulàlia
Carrillo.
Biblioteca Jaume Fuster
(Plaça Lesseps, 20), 19 h
L’Aventura de llegir - Xerrada: Viatjant en camió per
Namíbia, Botswana i
Zimbabwe, a càrrec de Flora Campillo, guia de viatges.
Biblioteca Vila de Gràcia
(Torrent de l’Olla, 104), a
les 19 h
Hotel Barcelona, inspirada en ‘Terra Baixa’ d’Àngel
Guimerà.
Elèctric Bar (Travessera de
Gràcia, 233), 22 h
Gràcia Jazz Session:
Dimitri Skidanov + Juan

recomanem

Com traduïm un text?
Biblioteca Vila de Gràcia
(Torrent de l’Olla, 104), a
les 19 h
Cinema ‘Concerts clàssics’: Jimi Hendrix a
Berkeley.
Albrícias (Robí, 5), 21.30
Especial concert de músiques disperses: Agustí Martínez i Enric
Cervera.
Heliogàbal (Ramon i Cajl,
80), a les 22 h
 29 de maig
Vine a fer un cafè amb...
Ha llegit Simone de
Beauvoir, a càrrec de la
filòloga Àngels Santa.
Biblioteca pública Jaume
Fuster (Plaça Lesseps,
20), 19 h
Cafè Vienès Jazz Club:
New Orleans Rag Trio.
Cafè Vienès (Pla de
Salmeron), a les 21 h

V CIcle d’Aperitius Musicals Matinals a la plaça de
la Sedeta: Barnouche, amb
Francisco Asensio (guitarra),
Marco Boi (contrabaix) i Mònica Acevedo (violí).
Plaça de la Sedeta, a les
12.30

Cinema ‘Karcelona’: Besos Besós.
Albrícias (Robí, 5), 21.30

Xerrada: Festa de la lluna,
a càrrec de Toni Dobarro.
Casal de barri Cardener
(Cardener, 45), a les 17.30

XXI Festival Tradicionàrius: Ball ‘Cul-de-sac’.
CAT (Travessia de Sant
Antoni, 6), a les 22 h

Mots en joc - Activitat infantil: Let’s go to the
moon..
Biblioteca públicaJaume
Fuster (Plaça Lesseps, 20),
a les 18 h

 30 de maig
Enreda’t amb l’acció: 24
hores en una bassa
africana, a càrrec de
Montsserat Benet.
Biblioteca Jaume Fuster
(Plaça Lesseps, 20), 17 h

XXI Festival Tradicionàrius:
Monogràfic ‘Sac de gemecs’.
CAT (Travessia de Sant
Antoni, 6), a les 19 h
Concert: Cubaneo, música cubana.
Visto Luego Existo (Ros de
Olano, 10), a les 20 h
Festa friki: Concurs friki
+ tapes + DJ Clarinet.
La Quimera (Verdi, 28, baixos), a les 20 h
Cloenda de l’exposició Viatjar, una eina per al
desenvolupament, amb
sopar de cuina africana i
actuació musical del grup
Oracir Lavid.
CC La Sedeta (Sicília, 321),
a les 21.30
XXI Festival Tradicionàrius:
Concert ‘Al-Mayurqa.

Cicle Rumbaclub: Los
impagaos + Meztuca.
Sala KGB (Ca l’Alegre de
Dalt, 55), a les 22 h

Uni and her ukelele actuen a l’Heliogàbal. En la seva
estada a Barcelona, Gràcia ha estat un dels llocs que Ellison,
més coneguda com Uni, ha triat per actuar. El pop amb influències del punk dels anys 20 aterra així a l’escenari de
l’Heliogàbal. Va començar a San Francisco i ara ha recorregut
el món amb la seva música. Dimecres estarà acompanyada
d’Amanda Jayne, que durant quatre anys va tucar amb
Dumbala Canalla.
Heliogàbal (Ramon i Cajal, 80)
Dilluns 26 de maig, a les 22 h
38a Ballada de Sardanes
dedicada al CE Europa,
amb la Cobla Ciutat de Terrassa. Organitza L’Anella.
Passeig de Sant Joan amb
Sant Antoni Ma Claret, a les
18 h
Concert: Uni and her
ukelele + Amanda
Jayne.
Heliogàbal (Ramon i Cajal,
80), a les 22 h
 27 de maig
Valor de la paraula: Tabar
Ben Jelloun presenta la
seva darrera novetat editorial.

Luis Castaño.
Heliogàbal (Ramon i
Cajal, 80), a les 22 h
 28 de maig
Activitat pedagògica:
Nou recull de recursos:
pràctiques més sostenibles.
CRBS (Nil i Fabra, 20), a
les 18 h
Hora del conte - Sac de
rondalles: Contes a
raig, a càrrec de Teresa
Saladrich.
Biblioteca Vila de Gràcia
(Torrent de l’Olla, 104), a
les 18 h

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

Cloenda del taller de teatre: Sara i Eleonora, de
Carles Batlle.
Els Lluïsos (Plaça del
Nord, 7), a les 19 h
Cloenda del taller de teatre: El bon doctor, de
Neil Simon.
Els Lluïsos de Gràcia (Plaça del Nord, 7), a les
20.30
Concert: De soft bossa,
de bossa nova.
Visto Luego Existo (Ros de
Olano, 10), a les 20 h
Dia d’espectacle de dansa obert: El síndrome
del pingüino, dirigit per
Mauro Barahona.
Àrea Dansa (Ca l’Alegre
de Dalt, 55), a les 21.30
Kabaret-titelles: Las
Feas.
Associació Cultural
Albrícias (Robí, 5), 22 h
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‘El crim del caixer automàtic’
El llibre del gracienc Pere Meroño narra la història de Rosario Endrinal, una dona que havia estat
antiga secretària d’alta direcció de Carrefour i va acabar vivint com una indigent. Al Nadal de 2005,
Endrina va ser cremada per tres joves a un caixer automàtic de Guillem Tell 28. Meroño ha fet una
tasca periodística, parlant i entrevistant una vuitantena de persones relacionades amb el cas i ha
construït la història a partir de la mateixa recerca, dia per dia. L’obra només es pot trobar a internet
i descarregar-la de forma gratuïta

“No li puc pagar, no en tinc, de
diners”
- A les 7 de la tarda, quan arribo, la
veig per primera vegada. És asseguda
en una cadira, a la barra. Un dels
meus cambrers em diu que s’ha pres
unes cerveses i
uns musclos.
Parlem amb en Manuel Sampedro,
titular d’una cafeteria situada al costat
de l’oficina de La Caixa on la Charo ha
trobat la mort. És dissabte, són quarts
de sis i l’establiment és gairebé buit.
De planta quadrada, té unes poques
taules i banquets alts per a clients
solitaris. Les parets són d’obra vista.
El senyor Manuel és un home que hi
veu i que sap veure. Té uns 60 anys i
va escabellat i mal afaitat l’endemà
d’una llarga nit. Alhora que és titular
de l’establiment, professa dibuix
tècnic, tecnologia i taller en un centre
públic de Formació Professional a les
Llars Mundet barcelonines. En té 40
anys d’experiència.
Diu que la va veure només en dues
ocasions, just dos dies abans dels
fets, i el dia abans. Probablement, el
meu interlocutor és la darrera persona, a banda dels assassins, que en va
parlar.
- En veure-la amb aquell aspecte,
inicio una conversa amb ella, a fi i
efecte de guanyar-me’n la confiança i
poder controlar qualsevol incidència
que pugui produir-se. Sap?, aquí tenim
una clientela educada i comprensiva.
Ella em diu que el seu nom és Rosario.
La veritat és que el seu aspecte, que
vol que li digui, no convida, precisament, a la proximitat. En deixar-la per
atendre els meus clients sento que
parla tota sola.
No sé què d’una filla i tal. Si li he de

ser franc, crec –
l’interlocutor alça el dit
i el fa girar apuntant el
seu cap- que no està
molt bé que diguem.
En algun moment
entaula una petita
conversa amb un
client.
Quan se’n cansa, tingui
en compte que en el
bar s’hi estarà unes
quatres hores, se
m’acosta i em diu: “No
en tinc, de diners”. Què
hi farem, que em dic.
Sap? un està acostumat
a lidiar amb tot. A vegades penso, ara
que els polítics ens voler posar, al
professorat, tantes assignatures, que
podrien posar-ne una com ara feinejar
6 mesos en un bar atenent al públic.
Els nois sabrien com és la vida. El cas
és, tornant a ella, que un client em va
dir, quan havia abandonat la cafeteria
feia dues hores, que l’havia vista en el
caixer automàtic d’aquí al costat.
L’endemà hi ha la segona, i darrera,
trobada.
- És poc després de les 7, quan
només fa una estona que he arribat i
em demana una cervesa: “Au, dona,
deixar-ho córrer, que avui et veig
malament, molt carregada. Millor que
no, vinga, fes una volta (que li dic). En
aquestes que em sent un client i la
convida.
Qüestió tancada, doncs. Es pren la
consumició, va al lavabo, i quan me
n’adono ja ha escampat la boira. Això
és tot el que li puc dir.
El senyor Manuel, ens ofereix, una
sumària descripció d’ella:
- Faldilla, botes de mitja canya, roba
fosca, amb suèter i una mena de
jaqueta, cabellera lleonada ... i aspecte decadent. Uns 60 anys –en té 50
acabats de fer. I du una cama, em
sembla que l’esquerra, embenada.
“Dèbil, va ser dèbil!”
Li pregunto a Cristina com recorda,
físicament, a la Charo:
- Noi, me’n recordo, sobretot, del
tracte, però contestant el Quarts de
quatre, el tren que surt de Barcelona
travessa, poc a poquet, el Llobregat.
El pont hi és sòlidament ferrat, vetust,
fet i pastat a l’antiga. Trontoll decadent i dolç. El riu, a sota, un simple
canal sense suc ni bruc, negligit i
adotzenat.

La velocitat del comboi, en penetrar
al Prat, és somorta. Veig que l’han
feta grossa, amb les vies; un solemne terrabastall apareix davant dels
meus ulls: paisatge industrial decrèpit, de baix sostre. L’estació devastada. Les obres del tren de gran
velocitat –que els espanyols, tan
grandiloqüents ells, n’han batejat
com a AVE- ha totalment esventrat
l’entorn, i retira al Los Angeles del
film “Blade Runner”. El dia: molts
núvols però no hi vol ploure. Amb
l’estació de fireta, per provisional, hi
estic exposat a una climatologia amb
tots els ets i uts.
El Prat de Llobregat. Aquí i ara,
devastació i canvi, velles naus fabrils,
la memòria d’un moviment obrer ferm
i combatiu, espai de frontera; terra
de ningú. Entrelluquem un passeig
poblat de plataners, una església, se
del cert que, darrera d’aquesta
fàbrica del davant, que miro de fit a
fit, hi ha l’autovia de Castelldefels i el
primer Carrefour inaugurat a la
Catalunya d’aquesta banda dels
Pirineus un llunyà 1973.
Un avió s’enlaira, arran de mar, des
del provincial, escanyolit i escanyat
aeròdrom barceloní.
Acabo de dir-li a la Cristina que ja sóc
aquí. Al cap de poc, una morenassa
d’ulls axinats, d’una cinquantena
d’anys, ve, ben decidida, cap a mi.
Hem quedat per enraonar de la
pobra i ben dissortada Rosario,
d’aquells anys, encara, de vi i roses.
La Cristina Sánchez, antiga dirigent
sindical de la UGT, és avui delegada
de les treballadores i treballadors del
centre o “botiga” de Carrefour a
l’autovia de Castelldefels, al Prat de
Llobregat. Ella té un tracte freqüent,
però només telefònic, amb la Maria
del Rosario. Dos o tres cops per
setmana es truquen per raó de la
feina.
La Charo du molts temes entre mans
(xifres de venda, estadístiques,
facturació...) de totes les botigues –El
Prat de Llobregat, Tarragona, Terrassa, Sant Boi de Llobregat, Sant Adrià
de Besòs ...– de Carrefour/Catalunya
–firma que
aplega, llavors, 2.000 treballadores i
treballadors. Tothom s’hi relaciona –
gent de comercial, administració,
direcció-. És una dona eixerida,
diligent, agradable i dolça.
- I els teus fills, com estan?

l’autor
VALENTÍ VIÑAS

Pere Meroño i Cadena (Barcelona,
1959) ha treballat de periodista a
premsa i ràdio. Des de 1995 escriu
llibres. Ha publicat Josep Pallach,
1920-1977, història d’un líder (Edicions, 62); Història del sindicalisme
nacional als Països Catalans, 19581989 (Edicions El Mèdol); Roman,
l’home que va organitzar el PSUC
(Fundació Pere Ardiaca); El goig de
viure, biografia de Montserrat Roig
(Publicacions de l’Abadia de
Montserrat), i El crim del caixer automàtic (e.book). En l’actualitat l’autor treballa en noves propostes literàries.

- I la teva, de nena?
Quan hi ha un problema, saben que
d’ella en sortiran solucions i respostes. Se la considera, fins i tot, imprescindible, tant per la seva capacitat
com pel lligam estret que manté amb
l’alta direcció.
El seu lloc de treball és la direcció
catalana del grup, a prop de la
Diagonal, a l’alt eixample. La Cristina
hi pertany a la botiga del Prat de
Llobregat. De tant en tant -visita de
feina, trobada...- la Charo s’hi desplaça per fer-ne comprovacions i establir
contactes. Són una mitja dotzena, les
secretàries de direcció, i la Rosario
n’és una de prou destacada. Per
treballar a Carrefour en aquesta
funció, s’exigeix, pel cap baix, una
perfecta coneixença del francès –
parlat, escrit, llegit-.
- Pel que fa al que em demanes, et
diré que era una noia moreneta,
grassoneta ... educada, imprescindible
laboralment, que mai no s’empipava
... de tracte fàcil.

11
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Sexe, menjar i lectura s’uneixen en
un ‘triangle’ de Gràcia Territori Sonor
Pau Riba, una stripper i una cuinera japonesa intervindran als tres espais de la Vila
ÈRIC LLUENT

La nova proposta de
Gràcia Territori Sonor,
el Triangle (R)evolutiu,
pretén crear un intercanvi disciplinari entre
tres cultures distintes
que en moltes ocasions
se solapen: la del sexe,
la gastronomia i la
lectura. Les activitats es
faran el proper 13 de
juny en tres punts comercials relacionats
amb cadascun dels
àmbits: la botiga Desig –
a Mare de Déu dels
Desemparats–, el restaurant japonès Maguroya –
a Ramon i Cajal–, i al
quiosc de la plaça Revolució.

VÍCTOR NUBLA I SALVADOR JOVANI PROMOUEN EL PROJECTE DEL TRIANGLE REVOLUTIU

de productes i art eròtic Desig,
on el poeta Pau Riba farà una intervenció sobre la paraula escrita a la premsa acompanyat del saxofonista Xavier Tort. Més tard,
al restaurant japonès Maguroya,
la stripper Klaudia farà un espectacle a la cuina del restaurant amb
l’acompanyament musical d’Agustí Martínez.
Per acabar de dibuixar el triangle, hi haurà una darrera parada al quiosc de la plaça Revolució on es farà un tast de sushi
amb la cuinera Bibibi i el músic Blue. El projecte, a més,
pretén crear una interacció entre l’espai públic i els comerços del barri, que “en aquesta
ocasió han estat tant partícips
de la creació del projecte com
nosaltres”, afirma Nubla.

Nubla i Jovani: “Tenim una
obsessió amb la geometria”
Tant Sebastià Jovani com Víctor Nubla, tots dos membres
de Gràcia Territori Sonor,
confessen tenir una obsessió
que vincula l’art amb la numerologia i la geometria. Així
doncs, no és d’estranyar que
ja hagin creat experiències artístiques semblants a les del
Triangle (R)evolutiu a d’altres
punts de la ciutat.
A la Casa Milà, La Pedrera,
van fer un seguit d’espectacles
partint de la figura del quadrat

La representació
femenina centra
l’obra ‘Pin Ups’
La Goulou, una antiga dama
del Moulin Rouge; Betty Page,
pionera de l’estètica bondage,
i Frou Frou, una contorsionista d’una caixa de sorpreses són
alguns dels personatges de Pin
Ups, un espectacle musical de
cabaret que es representa
aquest dissabte 23 (21 h.) a Desig, la botiga del carrer Mare
de Déu dels Desemparats. La
particularitat de l’obra és que
els protagonistes són titellesnines que, a través, d’històries, gags i cançons, repassen
com ha estat representada la
dona al llarg de les diverses
èpoques. Pin Ups ha passat per
festivals de Praga, Ljubljana,
Venezuela, Lleida i Torelló, entre d’altres.

Marató de
retrats, a la
galeria H2O

ÈRIC LLUENT

Amb la voluntat de seguir treballant amb el propi territori com
a font d’inspiració, Gràcia Territori Sonor proposa als veïns i visitants que acudeixin el dia 13
de juny al Triangle (R)evolutiu
combinar tres plaers fonamentals
a la vida: la lectura, el menjar i el
sexe. Tres plaers que conformen
un triangle que es retroalimenta
tant en la realitat com en el seguit d’espectacles que es faran.
De fet, l’alma mater de Gràcia
Territori Sonor, Víctor Nubla, insisteix en què “el triangle ja està
creat” i que ells tan sols el visualitzen. Així doncs, els tres vèrtexs,
punt d’unió i de moviment de
conceptes i participants, seran
tres comerços de la Vila cadascun d’ells dedicats a un d’aquests
“plaers”. El recorregut començarà a les set de la tarda a la botiga

breus

i al Zoo de Barcelona utilitzant també el triangle. La fixació amb la geometria i els
números i els seus diversos significats l’atribueixen, amb ironia, a que són “de lletres”. La
obsessió no només és visible
en les intervencions artístiques que fomenten, sinó que
neix d’una neura quotidiana
que fa que visualitzin figures
geomètriques per tot arreu,
sempre partint dels elements
de la realitat.

El fotògraf Txema Salvans organitza el cap de setmana del
31 de maig i 1 de juny una
marató fotogràfica la galeria
H2O. L’objectiu de la iniciativa és recaptar fons per als projectes de l’Associació d’Amics
de Cope Trust. Aquesta ONG
va ser fundada l’any 2003 per
donar suport econòmic a una
organització de l’Índia que gestiona un centre d’acollida d’infants orfes a Nesa Kergala i que
vol posar en marxa cursos de
formació ocupacional i beques
per als estudiants. Així, Salvans
farà retrats de família o individuals amb un cost de cent
euros la sessió fotogràfica i els
diners que es recullin al llarg
de la jornada es destinaran als
projectes de Cope Trust.
CEDIDA

Boralmar estrena ‘El Lazarillo de
Tormes’ a l’Oratori Sant Felip Neri
L’adaptació té quatre actors que recreen els diversos personatges
IMMA ANGLÈS

El pícar espanyol per excel.lència,
Lazarillo de Tormes, arribarà els
propers dies 13 i 14 de juny al
claustre de l’oratori de Sant Felip
Neri. La companyia de teatre
Boralmar Productions (Magatzem
d’Ars) ha estat portant l’espectacle
de gira per l’Estat espanyol durant
set mesos, representant-lo a esco12

les, instituts i teatres. “L’obra ha
estat un èxit entre el públic, sobretot tenint en compte que és una
obra feixuga de llegir i que en
l’adaptació teatral hem sabut transmetre l’essencial”, explica Mar
Colàs, una de les actrius. Lazarillo
viu en una lluita constant per sobreviure aprenent dels diversos
amos i situacions que li presenta
la vida enmig de la societat pobre

de l’Espanya del segle XVI.
Boralmar, que ha participat en altres produccions com Romeo i
Julieta o Cyrano de Bergerac, fa una
adaptació molt particular de la
novel.la d’autor anònim: té només
quatre actors que recreen els diversos personatges de la narració
en un format de teatre de butxaca.
El director, Albert Pueyo, fa aquesta valoració del projecte: “Ha es-

UNA IMATGE DE L’OBRA ‘EL LAZARILLO DE TORMES’

tat un gran repte, en primer lloc
perquè se n’han fet ja diverses
adaptacions i en segon lloc perquè
és un dels grans clàssics de la literatura castellana. D’altra banda,

com és una obra amb poc contingut dramàtic, el treball dels actors
adquireix una gran rellevància i
necessita d’unes interpretacions
potents i treballades”.
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Roser Montlló, de Miss Verdi a ballarina internacional

CEDIDA

“El món de l’espectacle
és molt a prop del món
dels somnis. És un món
que fuig de l’ordinari de
la vida quotidiana, és
l’altra banda del mirall”.
Ho diu Roser Montlló
Guberna, una dona que
s’autodefineix com
“acto-autora”. Una
ballarina internacional
d’arrels gracienques en
el paper de l’ésser humà
en contínua diàspora.
L’artista que ha trobat a
França la seva terra
promesa. Una coreògrafa que fa tot just poques
setmanes va tornar a
Barcelona per presentar
al TNC una de les tres
parts de l’espectacle
MASCLEtà.

Roser Montlló Guberna en tres
actes.
Acte I. Fugir

LA BALLARINA GRACIENCA ROSER MONTLLÓ GUBERNA

Acte II. Trencar

dansa és molt més que això que
comunament s’entén per dansa!
És una violència interior que ho
sobrepassa tot”.

El ritme boig que el compositor
català del segle XVIII Antoni Soler i Ramos va imprimir sobre el
seu Fandango, podria definir molts
dels espectacles que Roser Montlló
Guberna ha vingut creant durant
la darrera dècada amb la seva
companyia Toujours Après Minuit.
A París, juntament amb Brigitte
Seth ha format un duo de reconegut prestigi a l’escena francesa que
des de sempre s’ha caracteritzat
per traspassar fronteres i enarborar un crit a favor de la màxima
llibertat a l’hora d’expressar-se.
Trencar amb els convencionalisme sobre la dansa és un dels objectius d’aquesta companyia. “La

L’essència dels seus espectacles
podria resumir-se en la confiança absoluta en la transversalitat entre dansa, teatre i música.
L’humor i el surrealisme com a
armes per tractar qüestions
greus també són un dels altres
ingredients de la seva fórmula
secreta. I així ho ha demostrat
en obres com Récitatifs toxiques
o Revue et corrigée. Però si algun element destaca sobre la
resta és “la barreja de llengües i
llenguatges, pel fet que al cap i
a la fi un sempre és estranger a
tot arreu. Ces’t la liberté”.

i en l’escola de dansa Charo
Contreras de la plaça Revolució.

relats curts

La destresa del meu traç

Dansar després de mitjanit

No en el sentit impulsiu d’escapar, ni en el capritxós d’explorar, fugir simplement per continuar els seus estudis de dansa i
treballar en el món de l’espectacle. Això, és precisament el que
va fer aquesta ballarina poc després de rebre el Premi Nacional
de Dansa Clàssica. Viatjar per
tot el vell continent impregnantse de llengües, cultures i identitats, una característica que anys
més tard conformaria l’essència
de les seves coreografies. No
obstant, malgrat la distància,
l’origen és per a ella una evidència inesborrable. “A l’espectacle
El Como Quieres jo dic que se
m’ha perdut una cosa. No contesto, però en realitat sempre
penso en el carrer Verdi i en les
seves voreres durant la Festa Major”. Pensa en la Gràcia de la
seva joventut, en el carrer Verdi
que la va coronar com a pubilla,
en el taller de confecció familiar

Tebu Guerra

reportatge

Al llapis de l’Emma li faltaven
panxeta, i els pits? Inspiració
vitamines. La goma, en
meva.
canvi, no parava de saltar
La goma acabaria per
per tota la casa esborrant-ho
gastar-se, però mentre, el
tot, les línies de la seva
més delicat era l’interior. Qui
llibreta, la lletra ñ del teclat
coneix a la perfecció aquesta
de l’ordinador, el somriure
maquinària? La melsa, un
de la seva
ronyó i el cor.
cara. Vaig
Si dibuixar a una altra Em vaig
acudir en el
esforçar,
persona és l’única
seu auxili.
clarobscur del
Em va rebre sortida, no oblidaré
múscul vital.
amb el llapis
Però va ser
traçar-li un cadenat
a la mà.
precisament
M’estava
aquí on vaig
explicant el que passava
cometre l’error, un oblit
quan vaig veure que el seu
imperdonable.
peu esquerre havia desapa–Ja estàs–. Ella va respondre
regut –necessito que em
que moltes gràcies, no ho
dibuixis. Presumeixo de la
oblidaria. D’això fa dos
destresa de la meva mà, i
mesos. Ja no em truca,
coneixia l’Emma tan bé que
sempre està amb un altre.
podia fer-ho de memòria. Es
M’he promès no tornar a
va estirar sobre la taula i
caure en el mateix error, si
vaig començar a dibuixar-la.
dibuixar a una altra persona
El llapis estava cansat, no
és l’única sortida, no oblidaacabava un dit quan ja
ré traçar-li un cadenat, bonic,
desapareixia una altra part
ben tancat, i guardar-me jo
del seu cos. Ella va aprofitar
la clau per sempre.
per a suggerir-me: –Podries
obviar les callositats... i ferAmb la col.laboració de
me les cames fines? Em
l’Aula d’Escriptors
sobra maluc–. Jo encantat:
gens de cel.lulitis, fora la

CEDIDA: JOSEP MARIA C ONTEL

Acte III. Barrejar

L’obra de Jordi Guillamon, imatge de la Festa Major. Un G blanca rodejada de rodones de tots els colors. Aquest

és el cartell que enguany anunciarà la Festa Major de Gràcia i
que es podrà veure a les samarretes de la festivitat. És obra del
dissenyador gràfic Jordi Guillamón, antic veí de la Vila.

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: Una chica cortada en dos (VOSE).
Passis: 15.50, 17.55, 20.00, 22.05.
• Sala 2: Viaje a Darjeeling (VOSE). Passi: 16.00, 20.00. Rebobine por favor
(VOSE). Passis: 18.00, 22.00.
CASABLANCA-GRÀCIA. Girona, 175.
• Sala 1: Cosas que perdimos en el
fuego. Passis: 15.50, 20.00. La noche
es nuestra. Passis: 17.55, 22.05.
• Sala OZU: Reencarnación. Passi:
16.00. Buda explotó de vergüenza.
Passi: 19.05, 20.35, 22.05.
• Sala 3: Franklin y el tesoro del lago.
Passis: ds i dg, 16.00, 17.30. La familia

Savages. Passi: dv i dll a dj, 16.00. No
es país para viejos. Passis: 19.00, 21.30.
LAUREN GRÀCIA. Carrer Bailén, 205.
• Sala 1: Indiana Jones i el regne de la
calavera. Passis: 16.30, 19.30, 22.10.
• Sala 2: Sentencia de muerte. Passis:
16.20, 18.20, 20.20, 22.20.
• Sala 3: Casual Day. Passis: 16.30,
18.30, 20.30, 22.30.
• Sala 4: Iron Man. Passis: 16.45, 19.45,
22.10.
VERDI. Verdi, 32 - Tel.: 93 237 05 16.
• Sala 1: Antes que el diablo sepa que
has muerto (VOSE). Passis: 16.00,
18.15, 20.30, 22.45.
• Sala 2: Die Stille vor Bach (VOSE). Passi: 16.00. Honeydripper (VOSE). Passis: 17.50, 20.10, 22.35.
• Sala 3: Mil años de oración (VOSE). Passis: 16.15, 18.20, 20.25, 22.35. Reacción
(curt). Passi: 22.00.
• Sala 4: Una chica cortada en dos

(VOSE). Passi: 16.00, 18.15, 20.30,
22.45.
• Sala 5: Al otro lado (VOSE). Passi:
16.00, 18.15, 20.30, 22.45.
VERDI PARK. Torrijos, 49. Tel.: 93 217 88 23.
• Sala A: La antena (VOSE). Passis:
16.05, 18.15, 20.30, 22.40.
• Sala B: Elegy (VOSE). Passis: 16.00,
18.15, 20.30, 22.45.
• Sala C: El último viaje del Juez Feng
(VOSE). Passis: 16.10, 18.20, 20.30, 22.35.
• Sala D: La edad de la ignorancia (VOSE).
Passis: 16.05, 18.15, 20.20, 22.35.

TEATRES
JOVE TEATRE REGINA. Sèneca, 22.
• Rosegó, el gos rodamón (fins al 15/
06). 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
Èric Lluent

Xavier Arias parla en exclusiva amb L’Independent 12 hores després de coronar l’Everest

“Gràcia ha pujat al cim del món”
C EDIDA

Dotze hores després de
fer el cim més alt del
món, Xavier Arias
contestava aquest
dimecres una trucada
de L’Independent de
Gràcia des del Camp 4
de la vessant nepalesa
de l’Everest, a gairebé
8.000 metres d’alçada.
Amb la veu una mica
trencada i esbufegant
com si acabés de fer un
esprint, Arias feia les
primeres declaracions
a un mitjà de comunicació des de la consecució de la fita alpinista
més apreciada per als
professionals d’aquest
esport. El dimecres 21
a les set del matí, hora
catalana, Xavier Arias i
Xavier Aymar, els Xavis,
van coronar els 8.848
metres de la muntanya,
convertint-se en els
primers socis del Club
Excursionista de Gràcia
a fer-ho.

Com ha afectat la lesió que
va patir al turmell durant l’estada al camp base?
La lesió al peu és una de les raons per les quals no hem pogut
assolir el cim més ràpidament,
com volíem. En aquestes condicions no ha estat possible ferlo en menys de 24 hores. Hem
fet el cim de la manera clàssica,
a ritme més lent del previst i
amb oxigen, però així és com
ho fan el cent per cent de les
expedicions. De totes maneres
el que no hem fet és servir-nos
de l’ajuda dels xerpes, hem ha-

Meteorològicament parlant, l’ascensió ha estat excel.lent.
La sensació a dalt del cim ha
de ser indescriptible.
Tenint en compte que entre els
dos sumàvem cinc intents de
coronar l’Everest sense haverho aconseguit, un cop a dalt la
sensació és de profunda emoció. Tot i això, no ha arribat a
ser tant intensa com la que vam
sentir al fer el primer vuit mil.
Quan estava a dalt he trucat a
la meva dona i li he dit que
havíem arribat i que ja no podíem anar més amunt.

XAVIER AYMAR (ESQUERRA) I XAVIER ARIAS, EL DIA QUE VAN REBRE LA BANDERA DELS LLIRIS

gut de fer tots els trasllats de material a cadascun dels camps nosaltres mateixos. Les restriccions
de l’exèrcit nepalès pel pas de la
torxa olímpica també han afectat
molt a l’expedició planejada.

xats per agafar forces per dijous
arribar al camp 2 i divendres al
camp base. Tot i que, evidentment,
pujar a dalt de tot de l’Everest és
esgotador, hem de dir que el temps
que ha fet ens ha ajudat molt.

Pensant en clau gracienca,
portàveu la bandera dels tres
lliris, oi?
Podeu estar segurs que Gràcia
ha pujat al cim del món. Pel
que fa les banderes hem plantat la de Barcelona i la de
Catalunya. La de Gràcia ens ha
acompanyat durant tota l’expedició, però no ho podíem pujar tot a dalt de l’Everest, vam
haver de fer molta selecció de
material.
CEDIDA

Fins a quin punt us han afectat
aquestes restriccions?
Més enllà dels problemes quotidians com la impossibilitat d’enviar imatges o fer trucades sense
la supervisió de l’exèrcit, el fet
d’estar tants dies sense poder
passar del camp base ha impedit
que féssim el procés d’aclimatació correcte per fer el cim de la
manera prevista.
Com us trobeu tots dos?
Esgotats. Estem molt cansats. Ara
estem dormint i descansant rela-

breus

entrevista

ELS XAVIS, EN UNA FOTO ENVIADA VIA SATÈL.LIT DES DE L’EVEREST

El CN Catalunya
s’ho juga tot a
l’última jornada
El CN Catalunya s’ho juga tot
aquest dissabte davant l’AR Concepción a casa. Si aconsegueix un
empat o una victòria es farà amb
el títol de la segona divisió i la
possibilitat d’ascendir a primera.
La setmana passada el CN
Montjuïc va vèncer els graciencs
per 8 a 6 en un partit on els barcelonins van exhibir una violència inusual. Al minut 1 de partit
Òscar Álvarez, jugador del Catalunya, va haver de deixar la piscina amb el nas trencat i rebre
diversos punts de sutura després
d’una forta agressió. L’àrbitre del
partit, Dario Trojan, no va amonestar l’acció. “El waterpolo és un
esport de contacte, però no hi pot
tenir cabuda aquest tipus d’agressivitat”, ha declarat aquesta setmana Tato Garcia, entrenador del
CN Catalunya.

L’Europa viu la
Copa Catalunya
al cent per cent
Un cop acabada la lliga en onzena posició i assegurada la tranquil.litat per plantejar la temporada vinent, l’Europa rep aquest
cap de setmana l’Hospitalet en
la primera eliminatòria de la
Copa Catalunya. Que aquesta
competició és un objectiu primordial, ho demostren les declaracions que José Ángel Valero,
entrenador de l’equip, ha fet: “Per
a nosaltres poder arribar a la fase
final de la Copa Catalunya i guanyar-la és com pujar de categoria”. Valero, que tot apunta que
continuarà dos anys més dirigint
el primer equip, ha fet, una valoració positiva de la temporada
i ha remarcat que la plantilla es
mereix un “bé alt”.

resultats i classificacions
FUTBOL
TERCERA DIVISIÓ, GRUP 5
38a jornada
Europa - FC Barcelona B
0-1
Resultat 37a jornada
Mataró- Europa
1-1
Resultat 36a jornada
Europa - Blanes
3-1
Classificació
Punts
1 Barcelona B .......................................... 83
2 Sant Andreu ......................................... 82
3 Reus ....................................................... 65
4 Santboià ................................................ 60
5 Rapitenca .............................................. 59
6 Palamós ................................................ 58
7 Premià ................................................... 55
8 Pobla Mafumet ..................................... 52
9 Banyoles ............................................... 51
10 Europa .................................................. 50
11 Balaguer ................................................ 50
12 Vilanova ................................................ 49
13 Mataró .................................................... 48
14 Blanes .................................................... 48
...
19 Manresa ................................................. 35
20 Masnou ................................................. 21

14

BÀSQUET
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

HOQUEI

COPA CATALUNYA MASC., GRUP 2
Resultat 30a jornada
SaFa Claror - CB Castellar
93 - 85
Classificació
PG PP
1 Sedis Mausa ................................. 26 4
2 CE Vilaseca ................................... 22 8
3 CB Martorell .................................. 21 9
...
8 SaFa Claror ................................... 15 15
...
16 Reus Deportiu A ............................. 2 28

WAT E R P O L O
SEGONA DIVISIÓ ESTATAL
18a jornada (24/05)
CN Catalunya - AR Concepción
Resultat 17a jornada
CN Montjuïc - CN Catalunya
Resultat 16a jornada
CN Catalunya - CN Banyoles
CN Catalunya: Primera posició amb 15
victòries i un empat

8-6
9-4

Hoquei Claret
LVII Diada - Dissabte 24 i diumenge 25
Dissabte
10 a 11 h: Claret menuts A - menuts B
11 a 12 h: Claret menuts P5 i P4 - UE Martinenc
12 a 13 h: UE Claret juvenil - Selecció
Catalunya Jeneusse
16.15-17.15: UE Claret prebenjamí - Bonanova
17.15-18.15: UE Claret prebenjamí - Sant Ignasi
18.15-19.15: UE Claret prebenjamí - Bigues i Riells
19.15-20.15: UE Claret aleví - Tordera A
20.15-21.15: UE Claret infantil - Ripoll
Diumenge
9.45 a 10.45: Veterans B - UE Claret infantil
10.45 a 11.45: UE Claret juvenil - Taradell
11.45 a 12.45: UE Claret Sènior - All Stars
CEEB Barcelona Juvenils
12.45 a 13.45: UE Claret Veterans Dream Team
- Veterans UE Horta
16.45 a 17.45: UE Claret Prebenjamí - CP
Vilassar
17.45 a 18.45: UE Claret aleví - CH Mataró
18.45 a 19.45: UE Claret infantil - Sant Just

l’independent

23 de maig de 2008

de Gràcia

Activitat econòmica
L’‘Escamot del Totxo’ denuncia
l’especulació a les places de la Vila
El col.lectiu ha penjat cartells a les estàtues de Diamant i la Virreina
C EDIDA

“–L’especulació m’ha
deixat en boles. I a tu? –
No cal que ho diguis.
Hauríem d’okupar tots”.
Aquesta és una de les
converses que s’ha pogut
llegir aquesta setmana
entre les estàtues de les
places de la Vila per
denunciar els alts preus
de l’habitatge i l’activitat
especuladora. L’acció ha
estat reivindicada pel
Comando del Totxo, creat
al juny de 2007.
REDACCIÓ

Les estàtues de les places la Virreina, Diamant, Rovira i els Jardinets de Gràcia s’han convertit
en les protagonistes d’una nova
acció de l’Escamot del Totxo. El
col.lectiu ha penjat una sèrie pancartes dissenyades en format de
llenguatge de còmic on s’han pogut llegir missatges contra l’especulació i sobre la situació de Gràcia. De la boca de la Colometa
sortia la frase: “Les bombes no
ens van fer fora del barri. Els especuladors sí”. A la font de la
Virreina es podia llegir: “Viure a
Gràcia no és cap conte de fades”,
mentre que el senyor Rovira s’ha
transformat en un pidolaire i l’Escamot ha penjat del seu coll un
rètol en què demana: “Una aju-

LES ESTÀTUES DE DIAMANT I VIRREINA, AMB ELS RESPECTIUS MISSATGES

da, amb la pensió no m’arriba per
pagar el lloguer”.
El col.lectiu ha fet arribar un comunicat en què assegura que “la
situació a Gràcia és insostenible,

En un comunicat,
denuncien que la
situació a Gràcia és
insostenible
el grau de pijoterismo i fashionetis del barri –o el que és el mateix, el preu per metre quadrat–
ha arribat a uns nivells tan insuportables que fins i tot aquells que

són de pedra o de ferro en sofreixen les conseqüències”. L’Escamot
fa una crida a la mobilització.
“Ens quedarem aturades veient
com tanquen associacions que
donen vida en els últims anys per
culpa dels lloguers dels locals?”, es
qüestionen. Saladestar anunciava
la setmana passada que tancava el
seu espai al carrer Martínez de la
Rosa davant la impossibilitat de
fer front al preu de la renda.
L’Escamot del Totxo va néixer al
juny de 2007, quan va realitzar
una primera acció al carrer Verdi
i va pintar sobre les plaques del
carrer per transformar el nom en
BeVerdi Gils.

Solució al laberint
de les escales
Per travessar
el laberint cal que
hagis passat per les
següents escales:

A, H, B, L, F

15

l’independent

VIURE GRÀCIA

de Gràcia

Gerard Maristany i Sergi Martín

23 de maig de 2008

4. Quo Vadis, Gràcia?
IL.LUSTRACIÓ: MIQUEL SERRATOSA

Fa pocs dies dia Gràcia
celebrava una jornada
de comerç al carrer. La
impressió general és
que les coses van bé
en aquest sector, que
s’està revitalitzant. El
nostre temple està ple
de mercaders, i Déu
nos guard de voler-los
expulsar. Però... què en
podem dir de la resta
d’àmbits econòmics
que fan rutllar una
ciutat? Anem bé, per
anar a Roma?

Durant les darreres setmanes hem
pogut veure com grans empreses
productores i distribuïdores
d’energia, Endesa o Repsol posem per cas, han endegat campanyes de comunicació impressionants amb un mateix fil temàtic:
el planeta és a les nostres mans,
protegim-lo, reinventem-lo... No
ens enganyem: el que aquestes empreses volen és reconduir en benefici propi una sensació general
d’incertesa que s’escampa per amplis sectors socials, amb el canvi
climàtic com a teló de fons. Fa
temps que els polítics, convertits en professionals de la gestió
pública, han perdut la capacitat
de proposar-nos un discurs que
ens il.lusioni. Si ara són les empreses les que han de marcar-nos
el camí a seguir, convindria decidir quin tipus d’empreses volem
tenir a casa nostra.
Cap on vas, Barcelona? En l’última meitat de segle, la ciutat ha
fet un altíssim esforç per adaptar-se als nous temps. Barcelona
ha passat de ser una ciutat industrial a apostar pel sector terciari
en tots els seus pals: el turisme
(dels negocis als creuers de luxe,
passant pels motxillers i les solteres que s’acomiaden), la investigació (biomedicina, aeronàutica),
la logística... En línies generals, la
ciutat manté una taxa d’atur que
ronda el 7%, inferior a la mitjana nacional i estatal. S’ha apostat
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la torratxa

Un paisatge
sonor

per una ocupació de qualitat que
pretén ser competitiva en un temps
en què les mans d’obres barates són
excusa per deslocalitzar empreses als
llocs més insospitats.
I Gràcia... com encara el seu futur?
Els Jocs Olímpics ens van deixar ben
poca inversió, del Fòrum no en vam
rascar ni cinc i aquí no es parla ni
d’arroves ni de parcs de recerca.
Cap on ens volem encarrilar? Volem ser un barri d’artistes i artesans,
i potenciar la xarxa de tallers i els
espais creatius? Volem ser una zona
de comerç? En aquests sectors, Gràcia ha mostrat en els últims anys
una interessant revitalització, acompanyada de bones iniciatives públiques, majoritàriament destinades a
semipeatonalitzar el nostre centre.
Hem de malfiar-nos dels moderns

que han arribat al barri? Hem de
sentir recel per la consolidació de
l’eix Verdi-Torrijos? Ens estan canviant la Vila? No pot ser d’una altra
manera: o canviem o desapareixem. Fa uns dies es presentava una
guia de comerç contemporani a
Gràcia on ja es veu cap on ens dirigim. Tot i així, creiem que cal
diversificar l’activitat. Potser és
l’hora d’invertir en vivers d’empreses que atreguin professionals d’un
determinat perfil? Ens consta que
l’alcalde Espriu ja n’ha visitat algun.
Cal que Gràcia s’integri a la teranyina econòmica de Barcelona, i
que aposti per l’excel.lència i el cosmopolitisme en els sectors que s’atreveixi a abordar.
I què ens en dieu, dels turistes? Us
heu fixat en les postals que es venen

als nostres quioscos i estancs? Deixant de banda el Park Güell, Gràcia no surt per enlloc! Que Gràcia visqui d’esquenes a la gentada
que visita Barcelona (set milions
només l’any passat) ens recorda a
quan Barcelona vivia d’esquenes
al mar tot i tenir-lo a tocar de casa.
Més o menys fa una dècada, el
Teatreneu va acollir un Congrés
sota el títol Gràcia cap al 2000.
Es van esbossar conclusions interessants, algunes d’elles incorporades en un gran pla estratègic. Ha arribat l’hora de celebrar
un altre congrés d’aquelles característiques? Sigui com sigui, sembla urgent que ens preocupem
pel nostre futur, abans que
Endesa o Repsol decideixin ferho per nosaltres.

Les campanes anuncien
les set del matí i la merla
comença a refilar.
Poc després, uns grallers
es posen a tocar i sembla
un estrany orgue de fusta
que tenyeix de melangia
el silenci matinal; deuen
haver despertat la resta
d’ocells, que es posen
immediatament a xiuxiuar,
parrupar i esgaripar. Més
tard omple el carrer el taftaf greu de la Harley
Davidson dels dissabtes.
Passen cantant unes nenes
gitanes i l’harmonia vocal
vibra quan el sol ja
comença a escalfar.
Sento una persiana
metàl.lica: caram, un altre
dissabte que obre el
fuster, tanmateix no
sembla que tingui tanta
feina. Surto al carrer, i
passo a prop del clarinetista ferit que enceta,
assegut en un banc prop
del mercat, el seu repertori de cançons inacabades.
Dins del mercat trobo un
home i una dona que
reciten, proveïts de
sengles micròfons; escolto
i descobreixo, sorprès,
que és un poema dels
Accidents Polipoètics.
Quan m’allunyo, recupero
el so ambiental, el reflex
de mig miler de veus en
l’estructura de ferro que
sembla retornar la remor
de l’altre extrem de la
galàxia.
Surto del mercat i m’acosto a Guitarland. Algú
prova un dobro, allà sona
bluegrass.

