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L’Ajuntament ja fa fora veïns
per la reforma de Vallcarca
ÈRIC LLUENT

L’Ajuntament ha iniciat aquest
dilluns 2 de juny les primeres visites a comerciants afectats per
la reforma de Vallcarca amb l’objectiu de fer-los fora i iniciar
l’execució del corredor verd que
ha d’unir la plaça Lesseps amb
els barris del nord. Tècnics municipals han notificat presencialment l’expulsió almenys en dos
casos dels deu que contempla Urbanisme, segons ha pogut saber
L’Independent. Carta en mà, els
representants de l’Ajuntament
comuniquen als afectats que han

de signar el document per mostrar la seva conformitat de deixar lliure el local en una setmana
i rebre la indemnització. Ningú
ha volgut signar. Miquel
Cárdenas, afectat i membre de
la plataforma Salvem Vallcarca,
ha constatat la indignació de veïns i comerciants: “Creiem que
el procés és il.legal, que hauria
d’intervenir un jutge. A banda,
per buidar qualsevol negoci necessites setmanes, i no set dies”.

Valero: “Ara
l’objectiu és
Segona B”
L’entrenador del Club Esportiu Europa, José Ángel
Valero, ara també secretari
tècnic del club, assenyala en
una entrevista que el repte
que es marca de cara a la propera temporada és l’ascens.
“L’objectiu de 2009 és pujar
a Segona B”, afirma taxatiu
després d’una temporada en
què els escapulats han acabat
onzens al grup Vè de la Tercera Divisió.
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El Districte compta ara
20 afectats a la peça 14A
SERGI L.

La reforma urbanística de l’anomenada peça 14A al barri del
Coll, a la zona de l’avinguda de
Can Mora i els carrers Riu de la
Plata i Portell, ha entrat aquesta
setmana en un ball de xifres sobre el nombre d’afectats, un cop
el Districte ha donat a conèixer
la nova proposta municipal que
preveu més iniciativa pública. Si
fa un any l’administració comptava 18 afectats i els veïns 25,
ara l’Ajuntament en reconeix 20.
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Vaig llegir fa dies a
la premsa que l’Audiència
de Sevilla va imposar un
càstig exemplar a una
mare pel mal comportament del seu fill. Pel que
sembla, el comportament
de l’adolescent era
agressiu i intolerable fins
al punt d’haver-se
carregat vàries dents
d’un company d’institut.
La Justícia ha condemnat
a la mare a pagar
14.000 euros per haver
educat inconvenientment
al seu fill. Ja era hora. La
sentència posa sobre la taula
un dels temes claus en el
funcionament de la societat
actual. És hora que els pares
es dediquin, com abans, a
educar els seus fills. A l’escola
han d’anar-hi a aprendre
coneixements però els valors
com l’educació, el respecte als
altres, l’esforç, el mèrit, la
disciplina... és i ha estat
sempre responsabilitat dels
pares. Per evitar casos com el
present, és urgent que els
pares es posin les piles, i aviat.
Josep Maria Marqués

El confidencial
de L’Independent
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Estàtues

Sovint, en aquesta legislatura, s’ha acusat injustament
l’Ajuntament de Barcelona de patir una certa paràlisi en
l’acció de govern, sobretot per la dificultat de tirar endavant
en minoria entre PSC i ICV-EUiA les polítiques que en l’anterior mandat s’impulsaven amb ERC. Res més lluny de la
realitat: l’activitat municipal no s’ha aturat ni de bon tros...
pel que fa a l’habitual política de fets consumats en les
reformes urbanístiques. Com que en aquest setmanari tenim
memòria i poques hipoteques, cal recordar que ha estat
curiosament quan a Barcelona i a Gràcia han governat els
mateixos que s’ha practicat més aquesta dinàmica en un joc
de suposicions que donava per fet que els subordinats
polítics graciencs no hi tenien res a dir i que, en qualsevol
cas, la ira dels veïns no passaria de Rius i Taulet. Per
aquesta raó, en el mandat de Ferran Mascarell (1999-2003)
van plegar dirigents com l’ecosocialista Jordi Altarriba, fart
del tirar pel dret del consistori barceloní, i molt divertit va
ser el dia que un alt càrrec socialista va conèixer a través
d’un subcontractat municipal que en quinze dies
començàven a tirar a terra i a obrir el carrer Frigola, on ell
vivia. Va anar d’un pèl,
com sempre. Fa només
És molt fàcil per a
quinze dies que, en
l’Ajuntament, sota
aquesta mateix editorial,
denunciàvem un altre cas:
pressió de la iniciativa
la decisió de l’Ajuntament
privada, d’executar i avall de portar al ple la reforma urbanística de la peça
14A del Coll, trencant unilateralment el procés de negociació amb els veïns. El Districte se’n va enterar per nosaltres,
per l’Independent. Directament.
Aquesta setmana, last but not least, hem detectat un altre
cas a través dels veïns afectats per la reforma de Vallcarca,
el publicitat nou corredor verd entre Lesseps i els barris
del nord. Gràficament: se’t planten uns tècnics de l’Ajuntament al teu comerç i et diuen que, si t’avens a signar un
document, t’entreguen un xec a canvi de les claus. En vuit
dies, fora. Ningú ha signat, esclar. I ningú sap res de la
reunió que des de fa mesos tenen demanada els afectats
amb el Districte i l’Ajuntament per uns canvis urbanístics
complexos que, si es fessim bé les coses, s’haurien de fer
amb el màxim diàleg i de forma esglaonada. Però suposem
que és molt fàcil per a l’Ajuntament, sota pressió també de
la iniciativa privada, d’executar i avall. Deu ser molt més
fàcil fer-ho a Gràcia que, per exemple, als Tres Turons, on
cap partit vol sortir esquitxat.

Educació i escola

editorial

Salvar Vallcarca
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Si les estàtues diuen
prou, nosaltres també
hauríem de dir prou. Però
com? És complicat
aturar els canvis que
s’estan produint al barri
perquè potser és la
pròpia dinàmica d’una
Gràcia submergida dins de
Barcelona. Però si algú té
idees, que les suggereixi al
col.lectiu.
Em va sorprendre molt la
iniciativa de l’Escamot del
Totxo, em va agradar veure
que la Vila continua sent un
barri reivindicatiu. Intentem fer
passos més enllà. Cada vegada
hi ha més botigues ‘fashion’ i
menys espai per construir
escoles o geriàtrics o parcs. El
barri s’ha elititzat, ja no és el
que era i tot i que no ens
acaba d’agradar, ens quedem
amb les mans a les butxaques.
Mari Àngels Jiménez

el dependent

Hi ha molt de nivell entre la classe
política local: dimarts de la setmana
passada, a la junta de portaveus, va
arribar una proposta de Nomenclàtor
per batejar un nou carrer de Vallcarca que
va ser rebutjada perquè no complia els
requisits: prioritzar els noms de dona i/o graciencs.
Ai, ai, ai, correm-hi tots: ningú va saber donar cap
alternativa i algú va dir: “és que no tenim a mà els
llibres d’Albert Musons [Gent de Gràcia, 20032006)”. Es van donar una setmana de temps and the
winner is Laura Albéniz. Si aquesta és la ciència que
fan servir per decidir noms de carrer, què cutre.

ull de dona
Sara Reñé

Simone
Des del 6 fins a l’11 de
juny tindrà lloc la 16a
Mostra Internacional de
Films de Dones que un any
més s’inaugurarà a la Plaça
de la Virreina. Entre altres
propostes d’interès,
enguany destaca l’homenatge a Simone de
Beauvoir, que inclou cinc
documentals sobre
aquesta autora.
Sense oblidar que les seves
relacions amb el feminisme
han estat complexes,
sembla difícil no valorar,
ara per ara, la vigència de
les seves aportacions.
Recordem que és el 1949
quan Beauvoir publica el
Segon sexe. En aquesta
obra, defugint els plantejament biològics i deterministes, defensa que la feminitat és el resultat de processos culturals i socials i que
com a tal es pot modificar i
canviar. És a dir, que les
dones no són de forma
innata com marquen els
models tradicionals sinó
que es poden anar fent i
construint elles mateixes.
Aquest eix ideològic ha
estat present en tots els
plantejaments i estudis de
gènere posteriors. Pot ser,
per tant, de tot interès, per
recordar i entendre la
contribució de Beauvoir al
feminisme i al pensament
contemporani, veure els
treballs cinematogràfics
sobre la seva figura que es
presenten a la Mostra.
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Habitatge i model de Vila

la setmana

No estem sols
A RXIU

Les imatges d’un espai
concret de la Vila de Gràcia
mostren una realitat que fa
temps que es repeteix:
edificis antics amb baixos d’ús
comercial local habitats per
gent de la Vila de tota la vida
que es converteixen en una
promoció privada especulativa no assequible i sense
comerç local, entre protestes
(en alguns casos) de gent jove
que no pot accedir a l’habitatge al seu barri, i de gent gran
que silenciosament és desplaçada.
Potser haurem d’anar a la
tintoreria de la gran superfície o trucarem a un servei
amb furgoneta que ens ho
porta a una gran tintoreria
situada en algun polígon
industrial i ens ho torna net i
polit (amb furgoneta), o no
trobem tintoreria i ens
comprem un altre vestit, o
apareix un servei de tintoreria franquiciada... Bé, deixant
de banda especulacions amb
el futur i visions pessimistes,
sembla que el model d’accés
i l’ús d’un edifici d’habitatges
té bastant a veure amb les
relacions entre les persones,
el model de comerç, el
sistema de mobilitat, el
sistema energètic, l’urbanisme, l’especulació, etc. En
definitiva, amb el model de
barri, vila i ciutat.
Sentim a dir que el problema
de l’habitatge és de realitat
complexa, en el sentit que
intervenen molts actors amb

diferent capacitat d’influència i
execució, diferents escenaris i
realitats socio-econòmiques, i
que la Vila de Gràcia és un
espai amb molt poc sòl disponible i un alt valor de mercat. És
cert. Però també és cert que hi
ha eines legals com els Plans
Locals d’Habitatge que podrien
ajudar a planificar i millorar
l’accés a l’habitatge i la seva
relació amb el model de barri, o
que la Llei pel Dret a l’Habitatge
parla de les àrees de tempteig i
retracte, i que la Vila té un gran
parc d’habitatge amb potencial
de canvi per a rehabilitar.
També és cert que hi ha
voluntat social, com demostren les actituds constructives
de les associacions de veïns/
es de la Vila de Gràcia i dels
moviments socials per
col.laborar conjuntament en
una millora per als veïns i
veïnes de la Vila.

Ara hem de veure si és cert
que des de la política
institucional hi ha voluntat i
capacitat per fer útils les
eines de la Llei del Dret a
l’Habitatge, ja que un cop
retallada no serà el seu
contingut qui la jutgi, sinó la
manera d’aplicar-la i el
sentit de servei al ciutadà (i
no a d’altris) de les institucions públiques. Així doncs
tenim una oportunitat tots
plegats de planificar de
manera oberta i participativa i en funció dels interessos de la ciutadania, mitjançant eines legals com el Pla
Local d’Habitatge i voluntats
col.lectives, una realitat més
esperançadora. Desitgem
que un dia les fotografies
que mostren una realitat de
tantes tinguin un final més
just i sostenible per a les
persones i per a la Vila.

Moltes vegades ens beneficiem del centralisme dels mitjans. I sovint llegim notícies
sobre el barri de Gràcia, a seques, sense fer
referència que es tracta del barri de Gràcia
de Barcelona. Tots donem per fet que parlen
de nosaltres. Ep! No em refereixo a l’Independent, on la cosa
és evident, però sí a molts altres mitjans que pequen, en
excés, de centralisme barceloní. Permeti’m doncs, amic lector,
il.lustrar-lo amb dos exemples també agraciats, repartits pel
país. Un és el barri de Gràcia de Sabadell. Què n’hem de dir?
Doncs, bé, es tracta d’un barri històricament menestral –que
mai havia estat independent,
em diuen– amb pocs serveis
Gràcia de Sabadell
i amb uns veïns que sempre
s’ha conv
er
tit en el
conver
ertit
han fet gala d’una profunda
destí dels qui busquen personalitat pròpia i arrelament local. Amb el soroll dels
tranquil.litat
telers cada cop més esmorteït, Gràcia de Sabadell s’ha
convertit els últims anys en el destí preferit dels qui busquen
la tranquil.litat sense defugir la proximitat amb el centre de la
ciutat. No cal dir que també fan festa pròpia, al setembre,
amb dates diferents de les d’aquí. Acull alguns bars de solera
centenària com El Ciervo, en honor a una coneguda marca
d’anís.
Un altre cas, amic lector, és el barri de Gràcia de Manlleu.
Zona tranquil.la, molts menys habitants que aquí, of course,
però també molta personalitat. Té una història molt curta
Els graciencs de
perquè és un barri molt jove.
Manlleu tenen la seva Es va crear a mitjans del
pròpia església, escola, segle passat per allotjar els
manlleuencs afectats per les
teatre i festa major
greus inundacions de la
conca del Ter de l’any 40, i
està format sobretot per cases unifamiliars que poc a poc es
van substituint per blocs de pisos. Els graciencs de Manlleu
tenen la seva pròpia església, escola i teatre, i també una
festa major pròpia, que coincideix força en dates amb la
d’aquí.
En vista de tanta varietat de graciencs i gracienques, proposo
un intercanvi de banderoles, com feien abans en els partits
de futbol. I una triangular de graciencs?
* BUSCAGRÀCIES DES DE 1973
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Mariona Fontanella
tècnica de projectes

Silvia Granato
jurista

Trobo que estaria molt bé
perquè els castellers són una
expressió cultural que no s’ha
vist enlloc més i que representa
i potencia la cultura catalana.
A més, els castells donen a
conèixer Catalunya fora de les
nostres fronteres.

Amb tots els respectes cap als
castellers, no crec que hagin de
ser Patrimoni de la Humanitat.
Ser-ho implica que tota la
humanitat es veu reflectida en
aquell fet o monument. Es
podria declarar patrimoni
cultural o buscar-li una altra
mena de reconeixement.

Neus Beaskoetxea
professora
Em sembla una bona idea si el
que es pretén és preservar i
deixar com a patrimoni els
valors que implica el fet
casteller, és a dir, l’esforç, la
cooperació, la superació i la
intergeneracional. Tot i això, a
la pràctica, en què es traduiria
aquest reconeixement?

Sofia Granato
aturada
Crec que no li cal aquest títol
perquè culturalment no estan, ni
molt menys, en vies de desaparició i, per tant, no entenc que
s’hagi d’aplicar aquesta mesura.
Ser patrimoni implica una certa
protecció i els castellers no
estan dins d’aquest paràmetre.
Sí que cal, però, defensar-los.
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CONTROLADA PER

PGD

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

3

l’independent

6 de juny de 2008

de Gràcia

Política
CONSELL DE DISTRICTE

PSC i ICV-EUiA retiren la requalificació
del DIR després d’intentar abstenir-se
L’oposició aprova una proposició d’ERC per obrir la línia del CEIP Bailèn al F. Gelabert
ÈRIC LLUENT

Surrealisme pur dimarts
al ple de Gràcia amb la
proposta de requalificació del DIR. L’equip de
govern de PSC i ICV-EUiA
optava per l’abstenció (a
una mesura seva), CiU
votava a favor (d’una
proposta de govern) i
ERC votava en contra.
Finalment, el ple va
començar amb retard i
amb la decisió in extremis
de retirar el punt. Si no
n’hi havia prou, la polèmica educativa va tenir
una rèplica amb una nova
victòria de l’oposició.

ELS CONSELLERS I CONSELLERES DEL DISTRICTE DE GRÀCIA, EN EL PLENARI DE DIMARTS

4

Laura Albéniz i
plaça de la Vila,
a nomenclàtor
El ple va aprovar dimarts per
unanimitat elevar a la ponència
de Nomenclàtor que el nou vial
situat entre el carrer Salvador
Alarma, la plaça Sant Lluc i la
carretera de les Aigües es denomini Laura Albéniz, el nom de
la qui va ser filla del compositor
de piano Isaac Albéniz i neta de
l’alcalde de Gràcia, Frederic Jordana. També es portarà a Nomenclàtor, amb l’únic vot en
contra del PP, el canvi de nom
de plaça de Rius i Taulet per plaça de la Vila de Gràcia.

Espai de famílies
i entitats al
Reina Violant

A. BALANZÀ/M. DÍAZ

El pla urbanístic per reconvertir
el poliesportiu del DIR del passeig de la Vall d’Hebron en un espai perquè l’empresa hi habiliti les
seves oficines centrals va ser retirat “en benefici del consens”, segons apunten fonts del Districte.
El portaveu del PSC, Xavier
Barberà, argumenta la inicial abstenció en el fet que “ni hi perdíem ni hi guanyàvem res” requalificant un equipament.
El cas és que l’abstenció de PSC,
ICV-EUiA i PP, el vot en contra
d’ERC i el vot a favor de CiU
hauria tirat endavant la iniciativa
impulsada per l’Ajuntament. CiU
va canviar el vot del ple de l’1
d’abril argumentant que “l’important és donar un ús a l’espai”, segons el portaveu Carles Agustí.
L’al.lusió del conseller d’Educació,

apunts de govern

David Companyon, a la creació
d’una nova línia de P3 al CEIP
Reina Violant el passat mandat
com a mesura menys recomanable que l’aplicada ara pel Consorci
d’Educació d’ampliar una plaça de
P3 a escoles públiques i concertades, va obrir un altre front. Després de demanar-li diversos cops
que acabés, el president Ricard
Martínez va retirar-li la paraula.
Companyon va insistir que “hi ha
un greu dèficit de servei públic a
Gràcia” i que a la Vila “li cal un
Albert Musons social”. Agustí va
expressar sorpresa per “la contradicció del que diu amb el càrrec
que ocupa”. L’oposició va aprovar
la proposició d’ERC per obrir la
línia del CEIP Bailèn als barracons
del Fructuós Gelabert.

Agustí dóna per fet que Cullell
serà president de CDC-Gràcia
El fins ara president de l’agrupació local de CDC i portaveu al districte, Carles Agustí, ha tancat aquest cap de setmana el pacte amb Jordi Martí
per fer una llista unitària a la
federació de Barcelona ciutat
de Convergència Democràtica, de manera que l’altre candidat serà president i ell serà
secretari
d’organització.
Aquest pacte obre la porta definitivament a la designació de

Víctor Cullell, actual conseller
del districte i mà dreta d’Agustí
a l’agrupació, per convertir-se
en nou president de CDCGràcia. Agustí ha admès que
Cullell “surt a totes les travesses” per rellevar-lo en un procés que s’ha d’iniciar, segons
els estatuts del partit, 45 dies
després del congrés de CDC
del 12 i 13 de juliol. Això vol
dir que Cullell serà president
al setembre.

El regidor, Guillem Espriu, va
detallar en el seu informe la proposta en ferm del Districte
d’ubicar el parvulari del CEIP
Reina Violant a l’antiga caserna
de la Guàrdia Urbana. L’espai
inclourà, a més, un espai per a
entitats i un per a famílies a l’estil
del que hi ha a l’hotel d’entitats
del carrer Providència.

Unanimitat a
favor d’una
proposta del PP
L’estrany plenari de dimarts va
culminar amb l’aprovació
d’una proposició del Partit
Popular a favor de la revisió
de l’inici d’estudis per revisar
el Pla Especial de reforma Interior de Gràcia, l’antic PERI.
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Societat
L’Ajuntament intenta ja expulsar els
primers veïns de la reforma de Vallcarca
Un grup de tècnics ofereix un xec a canvi de les claus perquè marxin en vuit dies
ÈRIC LLUENT

Un notificador del departament d’Urbanisme de
l’Ajuntament ha començat
aquesta setmana a notificar als primers deu
comerciants afectats per
la modificació del Pla
General Metropolità del
1976 a la zona de l’avinguda de Vallcarca que han
d’abandonar el seu negoci. Carta en mà, el notificador els ha fet saber que
han de signar el document per mostrar la seva
conformitat de deixar
lliure el local en una
setmana i rebre la indemnització. Els comerciants
consideren que aquest és
un procés il.legal.
MERITXELL DÍAZ
EL NOU BLOC DE PISOS ON ES REALLOTJARAN ELS AFECTATS PER LA REFORMA DE VALLCARCA

El primer a rebre la visita del notificador va ser el propietari de
la fusteria Pons, al carrer Argentera, a qui dilluns passat li va llegir una carta en què l’avisaven que
ha de deixar lliure el local. En cas
d’acceptar, només havia de signar el document pel qual es comprometia a lliurar les claus en set
dies i a rebre el xec nominatiu
amb la indemnització corresponent. De moment, però, ha decidit no signar.
Fonts d’Urbanisme han assegurat
que “aquest és el procés habitual

que se segueix en tots els projectes de reparcel.lació”. En total,
la reforma del Pla General Metropolità (PGM) afecta inicialment deu locals comercials de la
zona de Vallcarca. “Si algú no signa ara el paper, la indemnització
es diposita fins que accepti, ja
que aquests veïns ja saben des de
fa temps que el projecte tiraria
endavant”, apunten aquestes
mateixes fonts.
Els comerciants, però, es queixen de la desinformació. “Sabem

que hem de marxar, tot i que en
cap moment ningú ens ha donat
una data, i ara, sense avís previ,
es presenta aquest tècnic d’Urbanisme”, explica Miquel Cár denas, afectat i membre de la plataforma Salvem Vallcarca. “Creiem que el procés és il.legal, que
hauria d’intervenir un jutge. A
banda, per buidar qualsevol negoci necessites setmanes, i no set
dies”, subratlla.
En la reunió que la plataforma Salvem Vallcarca va celebrar dimecres,

Ball de xifres sobre els afectats en la
reforma de la peça 14A al barri del Coll
SERGI L.

La mobilitat i la ubicació del
vial. Aquests són els dos punts
del nou pla proposat per Urbanisme per a la peça del 14A del
barri del Coll que no acaben de
convèncer al veïnat de la zona.
Tot i això, es mostren més conformes amb aquest projecte que
amb l’anterior, negociat abans de
les eleccions per l’equip de govern encapçalat per ERC. Gairebé 400 persones van assistir a
la reunió que va convocar el Districte dilluns per explicar sobre
plànol el nou pla urbanístic i l’informe tècnic. “Va ser una trobada tranquil·la, en la qual el consistori va donar-ho tot molt coll
avall”, valora Santi Martínez,
president de la Plataforma 14A.
Una de les qüestions més candents és saber quin serà el nom-
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bre final d’afectats. En el plenari
de dimarts, el regidor Guillem
Espriu va assegurar que “el 94
per cent de famílies es quedaran
al seu habitatge, per tant s’ha
aconseguit passar de 24 a 18 afectats”. El pla proposat fa un any,

però, ja parlava de desafectar 274
dels 292 afectats [vegeu L’Independent núm. 194]. La plataforma del 14A, que ha arribat a augmentar la xifra fins a 25, parla ara
de “20 persones afectades, tot i
que les xifres podrien pujar per-

van saber que un altre afectat també havia rebut la visita del notificador. “Els promotors posen diners
i l’administració enderroca i executa, amb la qual cosa els botxins
són ells”, afegeix Cárdenas.
El col.lectiu denuncia que malgrat fa mesos que demana una
reunió amb el regidor del Districte, Guillem Espriu, per conèixer el calendari de les expropiacions i parlar sobre el reallotjament dels afectats, encara no
ha rebut cap resposta.

què es treballa sobre cens”. El
Districte recomana que el pla
urbanístic vagi a aprovació inicial perquè “només així es podran introduir canvis”. El calendari fixat és que l’aprovació inicial es faci a la comissió d’Urbanisme del 22 de juny i que a
l’octubre es faci l’aprovació provisional. “Farem una primera
assemblea dijous vinent per recollir l’opinió dels veïns i, probablement, una segona abans de
donar una resposta consensuada
al Districte”, afegeix Martínez.
Un altre serrell són les condicions dels afectats. “Volem signar
un conveni de garanties en què
es concretin les recol·locacions,
però ens han dit que no podem
seure a negociar això fins que el
pla compti amb l’aprovació inicial”, conclou Martínez. Dimecres el Districte va fer també una
reunió amb les famílies afectades, que han definit la trobada
com “un decàleg d’intencions”.

breus
Gràcia se suma
al projecte de
Llars Verdes
L’associació Barnamil ha posat
en marxa a Gràcia el programa
Llars Verdes, una iniciativa amb
la qual es vol reduir el consum
domèstic d’energia i aigua. El
projecte preveu treballar amb
grups de 8 a 25 llars i entitats
per aconseguir l’objectiu de
disminuir entre un 6 i un 10 per
cent la factura de l’aigua. “El
procés té una sèrie d’al·licients
afegits, com el vincle que es crea
entre les llars implicades, les
oportunitats de compartir coneixements, la creació de cultura energètica i la participació en
una experiència gratificant”, expliquen els seus impulsors. Els
participants participaran en tres
tallers al Centre de Recursos
Barcelona Sostenible. La primera trobada ha tingut lloc aquest
dijous i el segon taller, l’elèctric,
serà dimecres 10. La iniciativa
va néixer el 2005 a Segòvia i
ha arribat a Andalusia, País
Basc i Madrid.

A declarar per
autoinculpar-se
pel dret a avortar
La veïna gracienca Conxa
Tomás ha estat citada a declarar al jutjat de Barcelona el proper 17 de juny per haver presentat la seva autoinculpació en
la campanya pel dret a l’avortament lliure i gratuït. Amb l’acció es volia donar suport a totes les dones que havien estat
cridades a declarar per haver
avortat i l’assetjament a les clíniques de reproducció sexual.
L’autoinculpació es va presentar al jutjat de Tarragona, que
va decidir encausar a tothom, i
que ha derivat el cas al jutjat
corresponent.

L’Independent,
amb el Dia del
Medi Ambient
Medi ambient i habitatge.
Aquests són els dos temes que
centraran les taules rodones que
moderarà L’Independent de Gràcia. La primera, dijous 12 a la
seu del districte a les 19 hores,
fixa l’atenció en la relació entre
les noves tecnologies i el medi
ambient. Amb l’acte, organitzat
pel Districte, es vol celebrar el
Dia Mundial del Medi Ambient
i presentar el mapa ecològic.
Amb l’AVV Vila de Gràcia, el
setmanari organitzarà una taula
sobre habitatge al juliol.
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Èric Lluent

entrevista

Jordi Melgarejo, proclamat nou president de la federació

“Introduirem publicitat a Sant Medir”

En la vostra proposta el canvi
és un dels elements centrals.
Sant Medir és una festa molt
tradicional i no s’ha de ni volem canviar-la. Però nosaltres
creiem necessari un canvi de
gestió de l’estructura i el funcionament intern.
Que es traduirà en...
Sobretot s’ha de treballar per
adequar el funcionament intern a les noves tecnologies.
Millorar la imatge corporativa de la federació, renovar la
plana web i convertir-la no
només en una font d’informació per a la gent que la visita,
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Detingut el protagonista
d’una persecució a Gràcia

ÈRIC LLUENT

Jordi Melgarejo, de 37
anys i veí de Gràcia, ha
estat proclamat aquest
dijous nou president de
la Federació de Colles
de Sant Medir després
d’haver constituït una
candidatura única. El
que ja és president de
l’Amistat de Gràcia,
colla amb seu als
Lluïsos, explica en
aquesta entrevista les
principals línies d’actuació del seu mandat.

En quin moment decideix
crear una candidatura per a
la pr
esidència de la F
ederació
presidència
Federació
de colles de Sant Medir?
Al més d’octubre vaig començar a parlar amb diferents persones vinculades activament a
la festa per plantejar una proposta de junta directiva. De
mica en mica la gent amb qui
havia pensat em va donar el seu
suport i hem acabat presentant
una candidatura molt jove, integrada per fills de Sant Medir,
és a dir, que som persones que
des de petits hem viscut la festa des de dins. Jo en concret,
des dels 7 anys participo com
romeu de colla.

6 de juny de 2008

Era especialista en robatoris amb força
CEDIDA: MOSSOS

D’ESQUADRA

ELS DETINGUTS EN L’OPERACIÓ ‘GAME OVER’

REDACCIÓ

JORDI MELGAREJO, NOU PRESIDENT DE LA FEDERACIÓ DE COLLES DE SANT MEDIR

sinó fer -ne una eina útil de comunicació entre colles i la pròpia federació. També pensem
que s’han de revisar alguns actes
que es fan entorn a la festa com
el del dia del pregó, per millorar-los i continuar evolucionant.
D’altra banda, volem donar a co-

“La festa necessita
un canvi de gestió
de l’estructura i el
funcionament”
nèixer la festa a la gent que ve
de fora, tant d’altres països com
d’altres ciutats o barris. El coneixement per part de la societat de la festa és bàsica i, de fet,
és una de les coses per les quals
ha treballat durant vuit anys
Isabel Sanagustín.

Com valora els 8 anys de presidència d’Isabel Sanagustín?
La valoració que en faig és positiva. Per una banda,
Sanagustín ha reflotat econòmicament l’entitat. Per l’altra,
una de les tasques on més esforç hi ha posat l’expresidenta
ha estat en l’obertura de la federació a nivell d’altres entitats i administracions.
Econòmicament parlant, la
publicitat a Sant Medir és
una opció per a vostè?
Sí. Volem introduir la publicitat a la festa, com a mínim
intentar-ho. Però sabem que
no és senzill. No volem, però,
la publicitat directa als caramels i, per això, una de les possibilitats més viables és buscar patrocinadors per a Sant
Medir.

Els Mossos d’Esquadra han
detingut aquesta setmana 13
persones relacionades amb més
de 60 robatoris en la denominada operació Game Over. El
grup estava especialitzat en el
robatori amb força a botigues
de roba, joieries, estancs i establiments de restauració. Entre els 13 detinguts, hi ha els
quatre responsables del nucli
dur de la banda. Un d’ells, a

més, va protagonitzar una espectacular persecució pels carrers de
Gràcia el passat 16 de maig.
Després de saltar-se un control,
va acabar-se encastant contra la
paret i llavors va fer marxa enrera per intentar atropellar dos
agents de policia. Els Mossos van
disparar-li als pneumàtics per
evitar que fugís, però tot i així
va seguir en contra direcció i es
va escapar. L’home, Hossein B,
ja havia fugit d’altres dos controls
anteriorment.
MERITXELL DÍAZ

El llibre de Contel, ‘una peça informativa de primera
magnitud’. Amb aquestes paraules va qualificar el periodista

Antonio Franco el llibre Gràcia, temps de bombes, temps de refugis, en
la presentació celebrada divendres passat.
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Els tobogans ocres de l’Atlas
El periodista de L’Independent Jordi Relaño fa una aproximació sobre rodes a la vida damunt la roca,
després d’un viatge en bicicleta pel Marroc durant el mes d’abril.
Fotografies: Marc Relaño i Jordi Relaño
Fins fa poc, davant el mapa del
Marroc el meu germà i jo només
podíem jugar a resseguir amb els
dits els contorns de les muntanyes,
aventurant com s’hi devia viure. Que
Girona enllacés per aire amb
Marrakech i Fes ens permetria, a
l’abril, unir les dues ciutats a pedalades. Una setmana travessant l’Atlas
dos cops durant 700km, ens obriria
una porta fugaç a terres de vida
antiga, de colors gairebé salvatges.
El traçat mixt de terra i asfalt
proposava trencaclosques irresolubles des de casa: els primers tres
dies, trobaríem segur fonda i
menjar, però ¿com serien els
darrers 400km per pista i damunt
els 2.000m? Les respostes vindrien
soles, en dies clars de mai ploure.
Per si de cas, el sac, la roba
tèrmica, les eines i el potabilitzador
d’aigua, completarien els quinze
quilos que cadascú acabaria
arrossegant.
Vam partir del formigueig dels
carrers de Marrakech, a 400m, en
la dansa damunt l’asfalt d’anacronis-
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mes a motor, rucs, ciclistes i vianants.
On el desordre era aparent, imperava
un profund sentit comú invisible. Aviat
el mur de l’Atlas aixecaria les seves
torres de 4.000m sobre cactus i
arbres. Com closques menudes de
formigó, els pobles petits se succeïen
a peu d’asfalt unint souvenirs i parades de queviures amb l’olor a te, a
tajin, a cous-cous i als pans rodons
que hi desfaríem a pessics.
El vent frontal va endurir les rampes
fins el pas de Tichka, a 2.200m. El
vertiginós descens per la pedra
aspra de la vessant sud, ens
conduiria a les kasbah monumentals
de Telouet i Ait Benhadou, fortaleses
centenàries d’adob. Volta rere volta,
els pneumàtics resseguien la metamorfosi lenta de la terra, dels ocres
sorrencs als vermells argilosos, de la
pedra a l’arena, i d’aquesta a la pols.
Els canals d’aigua dels berbers (els
àrabs eren minoria) estampaven de
verd les valls.
Enganxats al sud de la serralada,
creuaríem la planúria desèrtica i els

bosquets de palmeres fins la gorja
del riu Dadès que se’ns empassaria
amunt, per les entranyes de la roca
erosionada pels segles. Escalant
l’Atlas de nou, l’asfalt desapareixeria
per sempre i el formigó esdevindria
adob. De dia, als altiplans, només la
crida dels minarets trairia el
camuflatge de les cases. En pondre’s
el sol, el paraigües de la nit desplegava en el silenci constel.lacions que
a les ciutats amaga el neó bastard.
Pedalar fins els 3.000m ens va fer
esbufegar saludats per pastors
tranquils, caravanes d’ases i dones
joves apergaminades pel fred i el sol
que, amb les mans, tornaven fecunda la terra. I els nens eren... tants!
Grimpaven talussos cap a nosaltres,
alguns per saludar, però la majoria
per perseguir-nos damunt la grava
punxeguda. “Monsieur, bombon!”,
“Monsieur, stylo!”, gemecs inacabables, l’ànsia sonora de qui, en l’escassetat, creu veure marxar cofres
plens de tresors.

Pels darrers dies, quedaven encara
boscos inimaginables de cedres i
alzines, les tres sales d’un
hammam (bany públic) i un circ
que delatava una vella gelera.
Viuríem l’hospitalitat dels guies de
muntanya, la franquesa penetrant
dels ulls cisellada pel viure dur.
Tastaríem Fes. Per la finestra del
boeing 737 diríem adéu a l’ebullició hipnòtica de les artèries de la
vella medina. En un obrir i tancar
d’ulls, ja volàvem de tornada a una
abundància de semàfors, pressa i
andanes amb música; la seguretat
paralitzant d’una bombolla d’automatismes. [jrelano@gmail.com]
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EXPOSICIONS
 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.
Tòrcul Galeria d’Art (Joan
Blanques, 44)
Exposició: 19a Mostra
de Treballs d’Educació
Viària dels escolars de
Gràcia, organitzada per
la Guàrdia Urbana.
Biblioteca Vila de Gràcia
(Torrent de l’Olla, 104)
 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.
Espai EART(Torrijos, 68)
Exposició d’olis i aquarel.les de Matias Inglada Quero.

Casal de barri Cardener
(Cardener, 45)

CRBS (Nil i Fabra, 20), a les
18 h

 Fins al 21 de juny
Mostra col.lectiva.
Galeria Paspartú (Verdi,
25)

Passi del documental:
Corazón de Fábrica.
Infoespai (Plaça del Sol, 1920), a les 19 h

 Fins al 30 de juny
Exposició col . lectiva
multidisciplinària.
Julia Karp Gallery (Torrijos,
70)

Xerrada: Els millors
trekking per somiar entre muntanyes, a càrrec
de Toni Vives.
Biblioteca Jaume Fuster
(Plaça Lesseps, 20), 19 h

Exposició de pintures: El
color tiene vida propia,
de Patricia Márquez.
Associació Art-Foll ‘El Local’
(Ros de Olano, 12)
 Fins al 8 de juliol
Exposició: Vull la lluna, de
Marisa Carrió.
CIRD (Camèlies, 36)
Exposició: [Triada], de
Maria Antònia Hernàndez.
Galeria Espai[b] (Torrent de
l’Olla, 158)
 Fins al 31 de juliol
Mostra de turisme juvenil.
Biblioteca Jaume Fuster
(Plaça Lesseps, 20)
Mostra de turisme juvenil.
Biblioteca Vila de Gràcia
(Torrent de l’Olla, 104)
ACTES
 6 de juny
Xerrada: La llúdriga en els
rius catalans, a càrrec del
biòleg David Campos.

Kafeta: Presos polítics a
Mèxic, amb la presència
d’una delegació del Comité
Cerezo. Projecció del documental Seguir siendo.
Ateneu Rosa de Foc
(Verntallat, 26), a les 20 h
Concert: Cor femení de
Granollers i Coral Espígol.
Oratori Sant Felip Neri (Sol,
8), a les 21 h
XXI Festival Tradicionàrius:
Quico’s + Urbàlia Rurana.
CAT (Travessia de Sant
Antoni, 6), a les 22 h
Concert: Los Animals.
CC La Sedeta (Sicília, 321),
a les 22 h
16a Mostra Internacional de
Films de Dones - Projecció:
També volem les roses.
Plaça de la Virreina, 22.30
 7 de juny
Taller de reciclatge: El
Zoco dels Tresors.

CRBS (Nil i Fabra, 20), 11 h
V Cicle d’Aperitius Musicals
Matinals: Tom Corbett
Bluegrass Band.
Plaça de la Sedeta, 12 h
XXI Festival Tradicionàrius
- Folk als Mercats: Joseret
i Rondalla.
Mercat de l’Abaceria (Travessera de Gràcia, 186), 12 h
Final de curs de l’Esbart
Dansaire.
Orfeó Gracienc (Astúries,
83), a les 17 h
Concert: Cor de Gospel de
Gràcia.
Oratori Sant Felip Neri (Sol,
8), a les 21 h
7è Trimestre de Poesia: Pagant Sampere canta.
Heliogàbal (Ramon i Cajal,
80), a les 22 h
XXI Festival Tradicionàrius:
La Carrau.
CAT (Travessia de Sant
Antoni, 6), a les 22 h
 9 de juny
Trobada d’estiu de corals.
CC La Sedeta (Sicília, 321),
a les 17 h
Xerrada: Perfil del consumidor de drogues, a càrrec de Marta Torrens.
Bibl. Vila de Gràcia (Torrent
de l’Olla, 104), a les 19 h
Concert: Antics Cantaires
de l’Orfeó + Coral del

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

Centre Obert Heura.
Orfeó Gracienc (Astúries,
83), a les 20.30
 10 de juny
Xerrada: Consum responsable.
Casal de barri Cardener
(Cardener, 45), a les 19 h
Mostra musical, dels
alumnes del Taller de Música.
Els Lluïsos (Plaça del Nord,
7), a les 19.30
Gràcia Jazz Session:
Mariano Steimberg +
Abel Boquera.
Heliogàbal (Ramon i
Cajal, 80), a les 22 h
 11 de juny
Ruta saludable: La Ruta
del Pes.
Mercat de l’Estrella (Pi i
Margall, 73), 11 h
Activitat infantil - Contes:
Una mà de gínjols.
Biblioteca Vila de Gràcia
(Torrent de l’Olla, 104), a
les 18 h
Xerrada: La salut del viatger.
Biblioteca Jaume Fuster
(Pl. Lesseps, 20), 19 h
 12 de juny
Cicle de petits concerts:
Joe Crepúsculo.
Heliogàbal (Ramon i
Cajal, 80), a les 22 h
XXI Festival Tradicionàrius:
Ball 21 Boutons.
CAT (Travessia de Sant
Antoni, 6), a les 22 h

cartellera
CINEMES
BOSQUE MULTICINEMES. Rbla. del
Prat, 16 - Tel. 93 217 26 42.
• Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal. Dv i ds, 16.00,
19.00, 22.00, 00.40; de dg a dj,
16.00, 19.00, 22.00.
• Casual Day. Dv i ds, 16.05, 18.10,
20.15, 22.20, 00.40; de dg a dj,
16.05, 18.10, 20.15, 22.20.
• Antes de que el diablo sepa que
has muerto. Dv i ds, 16.10, 19.10,
22.10, 00.40; de dg a dj, 16.10,
19.10, 22.10.
• Fuera de carta. Dv i ds, 16.10,
19.10, 22.10, 00.40; de dg a dj,
16.10, 19.10, 22.10.
• La boda de mi novia. Dv i ds, 16.00,
18.10, 20.20, 22.30, 00.40; de dg a
dj, 16.00, 18.10, 20.20, 22.30.
• Ella es el partido. Dv i ds, 16.05,
19.05, 22.05, 00.40; de dg a dj,
16.05, 19.05, 22.05.

• La niebla de Stephen King. Dv i ds,
16.00, 19.00, 22.00, 00.40; de dg a
dj, 16.00, 19.00, 22.00.
• Algo pasa en las Vegas. Dv i ds, 16.00,
18.05, 20.10, 22.15, 00.40; de dg a
dj, 16.00, 18.05, 20.10, 22.15.
• Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal. Dv i ds, 16.20, 19.20,
22.20, 00.55; de dg a dj, 16.20, 19.20,
22.20.

• Sala OZU: Reencarnación. Passi:
16.00. La soledad. Passis: 19.05,
22.10. Buda explotó de vergüenza.
Passi: 20.40.
• Sala 3: Franklin y el tesoro del lago.
Passis: ds i dg, 16.00, 17.30. No es país
para viejos. Passis: de dll a dj, 16.00;
de dv a dj, 19.00. La noche es nuestra.
Passi: 21.30.

CASABLANCA-KAPLAN. Passeig de Gràcia, 115
• Sala 1: Una chica cortada en dos (VOSE).
Passis: 15.50, 17.55, 20.00, 22.05.
• Sala 2: Rebobine por favor (VOSE).
Passis: 16.00, 20.00. Viaje a Darjeeling (VOSE). Passi: 18.00, 22.00.

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:
16.10, 18.20, 20.30, 22.40.
• Sala 3: Casual Day. Passis: 16.30,
18.30, 20.30, 22.30.
• Sala 4: Iron Man. Passis: 16.45, 19.45, 22.10.

CASABLANCA-GRÀCIA. Girona, 175.
• Sala 1: Sultanes. Passis: de dll a dj,
16.00. Ellos robaron la picha de
Hitler. Passis: dv, ds i dg, 16.00; de dll
a dj, 18.00, 20.00, 22.00.

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: Aleksandra (VOSE). Passis:

16.10, 18.20, 20.25, 22.35. Sin un
sentido (curt). Passi: 22.00.
• Sala 3: Una chica cortada en dos (VOSE).
Passi: 16.00, 18.15, 20.30, 22.45.
• Sala 4: Aritmética emocional (VOSE).
Passis: 16.10, 18.20, 20.30, 22.35.
• 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. Passis: 16.05, 20.30.
Fay Grim (VOSE). Passis: 18.15, 22.40.
• Sala B: Elegy (VOSE). Passis: 16.00,
18.15, 20.30, 22.45.
• Sala C: Ella és el partit (VOSE). Passis:
16.00, 18.15, 20.30, 22.45.
• Sala D: El último viaje del Juez Feng
(VOSE). Passis: 16.10, 18.20, 20.30, 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.
• La Caixeta, de CaboSanRoque (fins
al 15/06).
TEATRENEU. Carrer Terol, 26-28 .
• Sala Cafè-Teatre. Ilusión o Mente. Ds,
20.30. El club de la magia. Ds, 22 h.
Magia de cerca. Dj, 22.30. Optimisme
global. Dv, 20.30 i dg, 20 h. Esperando
a... Godoy. Ds, 19 h. La vida no lo es
todo. Dj, 21 h. La fase anal. Dv, 23.30.
Desconcierto de monólogos. Dv, 22 h.
Las gallegas. Ds, 23.30.
• Sala Xavier Fàgregas. + Noches de
monólogos. Ds, 22. h. 2º Campeonato
Impro-fighters. Dv, 22.30, i ds, 23.30.
Impro-show. Ds, 20. Zzapping, el concurso. Dj, 22 h. El club de la màgia
júnior. Ds, 18.30, i dg, 17.15. Els músics de Bremen. Ds i dg, 17 h. Music
all! Dg, 19.30. Els dimecres... Elena.
Dc, 21 h. Luismi: Ahora... Ough! Dv,
20.30.
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Cultura
Fotonauta tanca la galeria i reobre
en un pis amb visites concertades
L’espai posa en marxa una línia de decoració d’interiors i exteriors amb fotografies
CEDIDA

Després de cinc anys al
carrer Vic, la galeria
Fotonauta ha tancat les
seves portes al públic i
ha traslladat la seva
activitat a un pis, al
qual es poden fer visites concertades. Tot i el
canvi d’ubicació,
Fotonauta manté el seu
esperit artístic i segueix comissariant
exposicions. A banda,
introdueix una nova
línia, la decoració d’interiors i exteriors amb
fotografies, ja sigui de
cases com de locals.
MERITXELL DÍAZ

“L’experiència d’aquests anys ha
estat bona. En el nou espai, al no
estar a peu de carrer, perdem el
contacte directe que fins ara teníem amb el públic. Tot i això, guanyem en altres aspectes, com l’adequació horària”, valora Joana
Burgués, propietària de Fotonauta,
la galeria que fa cinc anys va obrir
al carrer Vic i que ara ha decidit
ubicar-se en un pis. Fotonauta
ofereix des d’aquest mes visites
concertades
per
telèfon
(93.457.70.49). “Coneixem altres
galeries que s’han instal.lat a pisos i els hi està funcionant bé”.
La manca de sala pròpia, a més,
no impedeix que Fotonauta segueixi comissariant exposicions.
“Ens encarreguem de buscar una
sala col.laboradora que s’adeqüi a
les característiques de la mostra,
ja sigui a Gràcia com a la resta de
la ciutat”, matisa Burgués. L’exposició que s’ha pogut veure fins
a finals de mes ha estat el projec-
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L’EXPOSICIÓ ‘GREENBOOKS’ S’HA POGUT VEURE AQUESTS DIES AL PASSATGE ARCÀDIA

te Greenbooks, a les vitrines del
passatge Arcàdia. Ara, aquest mateix espai acull l’obra de dues artistes sueques.
Una de les novetats que ha introduït la galeria gracienca amb el
canvi d’ubicació és la línia decorativa In situ. “Fem fotografies per
encàrrec per a espais efímers o
permanents”, afegeix Burgués.
“La persona interessada pot passar pel pis i li ensenyem una sèrie
d’exemples perquè es faci una
idea”. D’altra banda, Fotonauta es
manté com a punt de venda de
càmeres Polaroid i Super 8, una
iniciativa que va posar en marxa
al número 15 del carrer Vic. La
galeria canvia així d’adreça, tot i
que manté la seva orientació i la
seva filosofia artística d’acostar la
fotografia a la societat.

H2O celebra el Dia Mundial
dels Oceans amb una mostra
En motiu del Dia Mundial dels
Oceans, la galeria H2O organitza l’exposició Fish & Foto, comissariada per Darius Koehli. A
través d’una sèrie de fotografies,
es vol donar un toc d’atenció
sobre “el deplorable estat dels
mars causat per la sobreexplotació, la falta d’aplicació de les lleis
existents i l’escassetat d’informació en general”. Hi participen fotògrafs com Manel Armengol,
Jordi Oliver, Anka Manshusen i
Myriam Negre. Fish & Foto es

podrà veure del 6 al 8 de juny.
També es projectarà el curtmetratge El cerco, de Ricardo Íscar i
Nacho Martín, guanyador del
premi al millor curtmetratge europeu del Festival Internacional
de Cinema de Berlín l’any 2007.
La cinta parla sobre la pesca de la
tonyina i la sèrie de xarxes que
han d’intentar evitar per continuar
vivint. Els beneficis que s’obtinguin seran destinats a Oceana,
una ONG que treballa per la protecció dels mars.

breus
Mostres i curts,
en la setmana
portuguesa
La segona edició de Portugal Convida, la setmana cultural portuguesa, celebra enguany gran part
de la seva programació a espais
de la Vila. L’artista Joana
Vasconcelos ha inaugurat aquest
dimecres la instal.lació de l’escultura Cinderela, al Jardins de
Salvador Espriu. L’obra es podrà
veure fins al proper dia 14.
Vasconcelos es distingeix per la
manera que juga amb objectes
que s’utilitzen en el quotidià, tant
amb les proporcions com amb
les funcionalitats. L’acte central
de Portugal Convida tindrà lloc
diumenge 8 als Jardinets, amb
una festa popular amb fados i el
concert d’A Naifa, una banda
que rep influències del pop actual. A Casa Portuguesa farà una
mostra audiovisual de joves creadors lusos el dimarts 10.

El Quiosc.Cat
s’instal.la a la
Virreina
L’Associació de Publicacions Periòdiques en Català (APPEC)
s’instal.la entre l’11 i el 15 de juny
el Quiosc.Cat a la plaça de la Virreina. La mostra pretén apropar
les capçaleres en llengua catalana als graciencs, amb més de 150
revistes d’informació general i especialitzada i més de 30 temàtiques. El Quiosc.Cat s’inaugurarà amb la presència del president
de l’APPEC, Lluís Gendrau, i el
regidor del Districte, Guillem
Espriu. L’APPEC va néixer l’any
1983 per contribuir al procés de
normalització lingüística i defensar els drets dels associats.
Aquest 2008 l’associació ha esdevingut el primer grup de comunicació escrita en català.

CULTURA
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Carina Bellver

reportatge

Cada divendres una ruta literària passa pels racons graciencs de Rodoreda

Els carrers de la Colometa
MERITXELL D ÍAZ

Descobrir la Gràcia que
s’amaga a les planes de
Mercè Rodoreda és el
que proposa una ruta
literària que cada divendres surt de la Vila per
conèixer els racons que
narren les novel.les.
Una forma d’apropar-se
a l’autora, gracienca
d’adopció, quan se
celebra el centenari del
seu naixement.

“Anàvem cap al carrer Gran
per la Rambla del Prat. Es va
aturar davant d’un adroguer
que tenia tot de sacs a l’entrada, va ficar la mà dintre d’un
sac ple de veces, va dir, quines
veces més boniques... i vam
tornar a caminar”. Amb aquest
fragment de La plaça del Diamant, comencem la ruta a la
Rambla del Prat i de bracet de
Joan Coll, el nostre guia.
Ens dirigim a dues torres senyorials, la Casa Vicens i la torre
del carrer de Topazi, que recorden aquelles mansions majestuoses que l’autora descriu a les

L’ESTÀTUA DE LA COLOMETA, LA PROTAGONISTA DE LA NOVEL.LA ‘LA PLAÇA DEL DIAMANT’

seves novel.les. Sense deixar el carrer de Topazi, i sempre acompanyats de les paraules de Rodoreda que guien el pas, arribem a una
antiga fusteria que reprodueix la
fusteria del Quimet de La plaça
del diamant. Tombem pel carrer

d’Astúries i anem directes a l’església de Sant Joan de Gràcia, a la
Virreina. “Aquí és on es podrien
haver casat la Colometa i el
Quimet i d’on anys després, en
plena postguerra, la Colometa en
sortiria amb la convicció de ma-

tar els seus fills”, assegura Coll.
Seguint els passos de la
Colometa, agafem el carrer de
l’Or i arribem a la plaça que
dóna títol a la novel.la amb què
Rodoreda va saltar a la fama.
“L’autora, en el pròleg a la 26ena
edició, explica que quan va escriure La plaça del Diamant,
durant l’exili a Ginebra, només
recordava que quan tenia tretze
anys va venir amb el seu pare a
Gràcia per Festa Major. La plaça estava tota engalanada i hi
havia músics, però ella estava
trista perquè els pares no la deixaven ballar. És potser per culpa de la frustració, com diu
Rodoreda, que anys més tard
escriu la novel.la”, apunta Coll.
Deixem la plaça i enfilem el
carrer de les Guilleries. “És aquí,
en la confluència amb el carrer
de la Perla, on vivia la Colometa, en una casa amb terrat
on tenia el famós palomar”, recorda Coll. D’aquí anem directes al Cercle, on prenem alguna cosa i agafem després el metro per continuar la ruta per Ciutat Vella.

Els ‘Quicos’
actuen
divendres al
Tradicionàrius
REDACCIÓ

El Quico el Cèlio, el Noi i el
Mut de Ferreries actuen en aquest
darrer cap de setmana del XXI
Tradicionàrius. La formació, una
de cares més conegudes de la
música tradicional, presenta
aquest divendres algunes de les
noves cançons que recolliran
aviat en el disc, Oco! Dins la programació del Tradicionàrius, la
banda terrassenca La Carrau
toca dissabte al CAT. D’altra
banda, l’Artesà acull diumenge
8 l’actuació de L’Atelier, Bikimel
i Manel, tots tres grups premiats en la darrera edició del concurs de maquetes Sona9.
L’Atelier porta el seu pop de cambra importat de les illes britàniques amb regust mediterrani a
l’escenari, mentre que els
graciencs Manel faran sonar els
seus temes d’indie-folc. Bikimel
presentarà les seves cançons que
combinen el blues, el folk i el
country. Aquest triple concert
comença a dos quarts de vuit.

GRÀCIA

G
UIA
GASTRONÒMICA
DE

ANUNCIA’T
EN
AQUESTA
PÀGINA.
TRUCA AL
692 601 261
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Esports
Èric Lluent

entrevista

L’entrenador de l’Europa ha renovat per un any i serà alhora el secretari tècnic

“L’objectiu del 2009: pujar a 2a B”
ÈRIC LLUENT

José Ángel Valero,
entrenador del primer
equip de l’Europa, ha
valorat aquesta setmana per a L’Independent
la temporada del
centenari del club
escapulat. Després
que aquest dimecres
s’hagi conegut que
continuarà com a
entrenador i que, a
més, desenvoluparà
les tasques de secretari tècnic, Valero es
mostra ambiciós i
optimista de cara la
temporada 2008-2009.

Ha estat una temporada amb
alts i baixos espectaculars,
però quin és el moment més
dur que ha viscut vostè i els
seu jugadors?
Sense cap mena de dubte el
partit que vam jugar el 10 de
febrer al Nou Sardenya contra
el Cassà i que vam perdre per
0 a 2. Era el quart enfrontament sense puntuar i ens situàvem en zona de descens. En
moments com aquests la gent
de la grada et diu de tot i és
una situació molt dura, però
durant aquells dies difícils em
vaig sentir recolzat per la junta
i el president.
En canvi, ha acabat la temporada del centenari amb la
tranquil·litat que buscava per
a les darreres jornades i donant una bona imatge de
l’equip.
Sí, quan vam entrar en zona de
descens i quedaven 13 jornades, o reaccionàvem o baixà-

A part de dirigir el primer
equip, vostè ja és secretari tècnic del club. És positiu combinar les dues feines?
Ser secretari tècnic i entrenador
et dona la oportunitat de confeccionar la plantilla amb total llibertat i seguint els teus propis

criteris com a entrenador. Si la
teva proposta surt bé, perfecte,
però en cas que les coses no rutllin encara tens més responsabilitat.

“L’any del centenari
ens hagués
agradat quedar
més amunt”
Mantindrà el gruix de l’equip
de cara l’any vinent o hi haurà
un canvi radical de jugadors?
Tot dependrà de les negociacions
i de les ofertes que els hi arriben
als nostres jugadors. Serà un procés intens que el durem a terme

L’Europa B de
bàsquet puja
a Tercera
El bàsquet escapulat ha sumat
un nou èxit en una temporada
que ha estat especialment profitosa per a la secció del club
gracienc. Després que fa unes
setmanes el sènior masculí pugés a segona divisió, el sènior B
ha confirmat l’ascens i l’any que
ve jugarà a tercera catalana. Els
números de l’Europa d’aquesta
temporada només han estat superats pel primer classificat,
l’IPSI ‘B’ que ha acabat la lliga
amb 24 victòries i 2 derrotes.
Els graciencs, en canvi, han quedat situats a la segona plaça amb
18 partits guanyats i 8 de perduts. La secció de bàsquet
escapulada, doncs, ha vist en un
any com els dos primers equips
han fet un pas endavant situantse a la categoria superior.

L’Hoquei Claret
visita dissabte
el Sant Joan

L’ENTRENADOR DEL CE EUROPA, JOSÉ ÁNGEL VALERO, AL NOU SARDENYA

vem a Primera Catalana, i haig
de dir que estic molt satisfet amb
els jugadors perquè des d’aleshores ho han donat tot a cada partit i fent front a qualsevol tipus
de circumstàncies. Estic molt
content amb la plantilla, són
grans professionals. Però també
he de reconèixer que a l’any del
centenari ens hagués agradat quedar més amunt.

breus

els propers mesos. Volem mantenir el bloc de jugadors de la
casa que ja són institucions al
club, com Fernando, Gatell o
Isern. També incorporarem
juvenils al primer equip. I, a
més, estic fent el seguiment de
jugadors d’altres equips.
Quins objectius es marca
l’Europa de cara la temporada 2008-2009?
L’objectiu esportiu per part del
club ha passat de ser la salvació a estar el més a dalt possible, és a dir, entre els vuit primers i amb opcions a disputar
la promoció. Però per a mi
l’objectiu del 2009 és pujar a
2aB.

El juvenil de l’Hoquei Claret s’ha
classificats per als vuitens de final de la Copa Generalitat després de quedar primer de grup
de la lligueta de classificació la
setmana passada al vèncer el CP
Taradell per un ampli resultat de
8 a 1. Aquest dissabte l’equip
gracienc entrenat per Joan Vila
es traslladarà a Mollerussa per
disputar l’eliminatòria de vuitens
de final a partit únic contra el
Sant Joan. En cas de guanyar el
partit i passar de ronda, el Claret juvenil accediria directament
a la fase final de la competició
que es disputarà els dies 21 i 22
entre els vuit millors juvenils de
Catalunya. A la lligueta prèvia el
Claret va aconseguir cinc victòries dels sis enfrontaments.
ÈRIC LLUENT

El Catalunya rep l’Olot al primer
partit de la promoció d’ascens
Tato García busca una distància de 4 o 5 gols amb el rival
È. LLUENT

El CN Olot serà el rival del CN
Catalunya a la fase d’ascens a primera divisió estatal de waterpolo. Els de la Garrotxa van aconseguir in extremis no baixar directament a segona i es van fer dissabte passat amb la plaça que els
dona l’opció de salvar la categoria. El primer partit entre gra14

ciencs i olotins es disputarà aquest
dissabte a l’una del migdia a la
piscina del Mediterrà –on habitualment juga el CN Catalunya.
Per aquest matx crucial, Tato
Garcia, entrenador dels graciencs,
comptarà amb tota la plantilla a
l’espera que la sanció de Josep
Maria Perez, arran de l’expulsió
del darrer partit de lliga, sigui
anul.lada o aplicada la tempora-

da vinent després que el comitè
valori el recurs presentat pel Catalunya. Durant aquesta setmana
Garcia ha centrat els entrenaments en conscienciar als jugadors de la importància dels dos
propers partits, que en cas de ser
favorables a l’equip de la Vila suposarien un primer pas per retornar el club a la primera categoria del waterpolo estatal. “L’ob-

UNA IMATGE DEL DARRER PARTIT DE LLIGA, ENTRE EL CATALUNYA I L’AR CONCEPCIÓN

jectiu per l’enfrontament de dissabte és guanyar i deixar una distància en el marcador de 4 o 5
gols, per anar al segon partit amb
certa tranquil.litat”, explica Gar-

cia. La tornada es disputarà el dia
14 a la piscina del CN Olot i serà
llavors que es determinarà si
l’excel.lent temporada del Catalunya culmina amb èxit.
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Activitat econòmica
El XXI Mercat d’Intercanvi se suma
a la campanya pel decreixement
Xaingra organitza un taller sobre economia contrahegemònica
MERITXELL D ÍAZ

Xaingra surt de nou el
proper dissabte 14 a la
plaça de la Virreina per
celebrar el XXI Mercat
d’Intercanvi, una cita
que comptarà amb la
participació del
col.lectiu Temps de ReVoltes i la seva campanya pel decreixement.
L’objectiu és donar a
conèixer les claus per
crear una economia
autogestionària.
M. DÍAZ

El mercat d’estiu de Xaingra coincideix amb la festa de l’Ateneu
Rosa de Foc i enguany, a més, se
suma a la campanya pel decreixement, sorgida a l’Infoespai i
que en els darrers mesos ha organitzat una bicicletada per les
comarques de Catalunya. Al llarg
de la jornada del dia 14 també es
farà una pedalada pels carrers de
la Vila, per difondre les reflexions sobre la crisi energètica i l’actual sistema financer. El col.lectiu
Temps de Re-Voltes ha previst un
taller que tractarà sobre l’economia contrahegemònica, que defineixen com una economia “que
allibera de l’euro” i que ha de treballar-se abans que arribi el
col.lapse del capitalisme. De fet,
divendres 13 l’ateneu acull una

LES TAULES DEL DARRER MERCAT D’INTERCANVI DE XAINGRA

xerrada sobre el decreixement a
les vuit del vespre.
En aquesta XXI edició la Xarxa
d’Intercanvi de Coneixements
tindrà el seu espai, per informar

El col.lectiu preveu
incorporar nous
projectes
d’autogestió
sobre els tallers que tenen en
marxa.
A més, a la sisena festa d’estiu hi
haurà un espectacle de contes,
actuacions musicals i una

batucada final amb el grup
Brincadeira, que presenta La
sonrisa del silencio.
D’altra banda, l’Ateneu Rosa de
Foc ha decidit en assemblea ampliar la seva activitat al pis de dalt
de la seu, que fins ara no tenien
llogat. Amb aquest salt, es preveu incorporar nous projectes
que segueixin la filosofia actual
d’economia d’autogestió de la
vida quotidiana. Recentment,
l’entitat ha decidit engegar una
nova cooperativa de consum a
Vallcarca, ja que existia una demanda de nous usuaris a la zona
i compten amb l’experiència de
la cooperativa La Gleva.
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Rafel Vallbona

Maria Magdalena Kawecka: “Jo era
l’Scarlett d’esquenes en una festa”

la torratxa

ÈRIC LLUENT

De mare polonesa i pare
anglès, va iniciar els
estudis de llengües a la
universitat de Varsòvia i
acaba a Londres, parla set
idiomes: anglès, polonès,
txec, eslovac, castellà,
italià i francès. Ha estat
professora a Londres i
Barcelona amb infants de
Primària. I ara, amb 26
anys, lluita per treballar
d’actriu: anuncis, model,
petits papers i per últim,
ha fet de doble d’Scarlett
Johanson a Vicky, Cristina, Barcelona. Aquest
estiu espera rodar a
Itàlia.

Bogeria

CLARA DARDER

Per què vvas
as triar B
ar
celona per
Bar
arcelona
viure?
La meva cosina i jo hi vam venir
a aprendre espanyol. Vaig buscar
una ciutat cosmopolita, màgica,
internacional i semblant a
Londres, on llavors vivíem. Quan
vam arribar, ens vam enamorar
d’aquesta ciutat.
I Gràcia?
Primer vam estar a una casa amb
jardí, sobre el pont de Vallcarca i
ara visc a dalt de tot de Verdi. L’atmosfera de Londres i Barcelona
és molt semblant, gent d’arreu del
món, sempre de festa, molt oberts
i alegres. Mai m’he sentit sola,
sempre esteu al carrer, a les places i us agrada gaudir de la gent.
Per
ò, despr
és tt’hi
’hi has quedat a
erò,
després
treballar?
Sí, vaig començar com a professora d’anglès, professora de natació a un club esportiu anglès i
després, a una empresa de
màrqueting britànica, IMPCPM. Més endavant ja van venir els càstings i rodatges per
aconseguir ser actriu.
Quin va ser el teu primer paper?
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L’ACTRIU MARIA MAGDALENA KAWECKA VA FER DE DOBLE DE L’SCARLETT AL FILM DE WOODY ALLEN

amb Gràcia...

Amb G
ràcia...
Gràcia...
ràcia...Visc a Verdi, sota
el Park Güell, i m’agrada esmorzar a casa o a l’Store Café, de Travessera de Dalt. Compro fruita i
verdura a Menjar-Sa, i al mercat
de Lesseps. Els productes especials de Polònia, que són boníssims,
a Krakowiak, de Sicília, 326. Em
tallo el cabell a Anthony Llobet
Hair Salon de Ros de Olano i la
lectura, a la biblioteca Jaume
Vaig participar a El perfume com
amiga de la protagonista, Laura.
Els rodatges al laberint d’Horta i
a la catedral van ser meravellosos. A l’escena de l’orgia final no
hi vaig participar, tot i que després me’n vaig penedir perquè va
ser molt maca i artística, tothom
només estava per la feina.
I després?
Anuncis de Seat Altea per Holanda, després d’extra al film La
educación de las hadas, també fires i congressos com el Bread and

Fuster. La roba a Londres i
Copenhaguen, però aquí a
System Action, Pro-Mod, TopShop del carrer Pelai. Vaig al cine
als Verdi o Casablanca en versió
original i per prendre copes a La
Baignoire de Verdi i al Jamboree.
Un desig per G
ràcia... Que hi
Gràcia...
hagi més bicicletes, més carrils
bici i més espais verds.
Butter amb Faith de Nova York,
o la Fira de MotOh! i d’altres.
Aquest maig he fet una pel·li americana a Belgrad, Zone of the
dead, amb actors americans i un
de català. És de por.
Amb qui?
Els directors són Milan Konjevic
i Milan Todorovic, i els actors
americans Ken Foree, Kristina
Kleve i Emilio Roso. El català és
Eugeni Roig; és encantador, tot i
que fa paper de dolent i jo sóc la
mà dreta del president de Sèrbia.

Quina tasca feies a Vicky
icky,, C
CrisrisBarcelona??
tina, Barcelona
Quan vaig saber que Woody Allen
venia a Barcelona, vaig escriure-li
i em van cridar per ser la doble
d’Scarlett. Em vaig provar tots els
seus vestits (amb farcit per als pits)
i vaig fer el book de vestuari i les
escenes que no hi surt de cara.
Sóc més alta i estic més prima,
però ja els servia.
Com vas viure el rodatge?
El book se’l miren el director i
l’actriu, i escullen el necessari per
al seu personatge. Allen és molt
tímid i sempre està callat. Amb
qui parla és amb Scarlett. Li té
més confiança. Jo sóc Scarlett
d’esquenes a una festa al Putxet.
A ella no la vaig veure, té moltes
peculiaritats en el seu contracte.
Polònia ha estat un país que ha
lluitat durant anys, hi veus
paral. lelismes amb Catalunya?
Ens assemblem força. La història
es semblant: dues guerres i la defensa del nostre idioma i cultura.
A més, tots som polacs, oi?

Potser no ens coneixeran
per la cultura, la llengua o
les glorioses gestes dels
avantpassats, però us
asseguro que pel que el
món modern acabarà
coneixent els catalans és
per l’aldarull internacional
que ha ocasionat la sequera, per la manera com no
s’ha sabut resoldre i per les
borrasques posteriors (en
tots els sentits). Al sud del
Marroc, on no hi plou mai,
hi ha tanta aigua que no se
l’acaben ni rentant els
camells. No fa gaire em
preguntaven com era
possible que, al món ric
que ells envegen, tinguéssim problemes d’un altre
temps. A l’altra cara, sota
la pluja que encara bat la
península Ibèrica, un
lisboetà em deia ahir que
ja podia estar content, que
ara sí que s’acabarien els
problemes de sequera de
Barcelona, una ciutat
admirada pels lusitans,
però respecte de la qual no
acaben d’entendre com pot
tenir problemes per falta
d’aigua i bla, bla, bla. Mort
de vergonya, de tornada a
casa vaig decidir no tornar
a sortir l’estranger fins que
la falta d’aigua no estigui
resolta de manera eficaç i
sense necessitat treure el
sant Cristo de Porres, que
diu el hit d’El Pont d’Arcalís.
Tot el que sigui mirar el cel,
com fa Esquerra Republicana, Iniciativa, el govern de
Madrid i el conseller
Baltasar, és tan fora de lloc
que no ho fan ni a països
que creiem menys moderns.

