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La peça 14A
s’aprova amb
18 afectats
La comissió de govern de
l’Ajuntament de Barcelona va
aprovar dimecres la reforma
urbanística de la peça 14A al
Coll amb 18 afectats, els
mateixos que van quedar fa
un any quan es van ajornar
les negociacions a causa de
les eleccions municipals. Finalment, doncs, 274 veïns
quedaran desafectats.

La Salut i Vallcarca sumaran
1.100 places d’àrea verda
El projecte acaba amb tres anys de reivindicació dels veïns
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El preu mig de
lloguer se situa en
984 euros a la Vila
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La comissió de Nomenclàtor de
Barcelona va ratificar dimarts la
consulta popular que al març va
determinar el canvi de nom de la
plaça Rius i Taulet per plaça de
la Vila de Gràcia, amb un suport
veïnal del 55,8%. El tràmit, que
aparca els dubtes sobre la validesa del suport que van reflectir les

urnes, culmina definitivament el
canvi, que físicament es farà amb
el canvi de plaques en el període
d’un mes. De forma paral·lela,
dos tècnics municipals començaran a visitar en els pròxims dies
veïns i comerciants per assessorar-los en els canvis, que afecten
econòmicament en el canvi d’ele-

ments de papereria per als comerços i per a les adaptacions d’escriptures per als propietaris d’immobles. Correus seguirà un període d’adaptació i les companyies de serveis faran el canvi de
manera automàtica.
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L’àrea verda de la Salut
Els veïns i veïnes del barri de La Salut se n’han sortit amb la
seva després de tres anys tossudament reclamant que es
posés també l’àrea verda d’aparcament a la seva zona, prou
castigada per la proximitat d’un centre de treball els treballadors del qual sembla que no acostumen a fer servir el transport
públic, i per la proximitat de l’entrada del Park Güell. Per què
ara s’ha resolt positivament i el primer any no? Aquest és el
misteri de l’administració pública, sobretot de la gran administració pública. La quantitat de temps, energies i segurament
bilis esmerçada pel veïns i veïnes s’arribarà a compensar amb
la satisfacció d’haver-ho aconseguit i per la millora que notaran.
Per tant ningú no es preguntarà ja perquè un qüestió tan simple
i tan evident i tan econòmica ha de trigar tres anys a resoldre’s.
Sempre hem dit des d’aquestes mateixes pàgines que
Barcelona és massa gran per resoldre les coses petites i massa
petita per resoldre les coses grans. I amb aquest plantejament
resulta que pot arribar a costar gairebé el mateix temps
administratiu resoldre la gestió de l’aeroport que pintar una
àrea verda al barri de La Salut. I possiblement sigui aquesta
mateixa situació de dilema que faci impossible resoldre l’autonomia municipal de Gràcia
Barcelona és massa gran que tan sovint recordem en
totes les oportunitats que
per resoldre les coses
se’ns presenten amb tanta
evidència. D’explicacions, o
petites i massa petita
d’excuses, se’n poden donar
per a les coses grans
moltes i al capdavall segur
que aniríem a parar a les
necessàries economies d’escala, que mai no integren els costos
afegits dels sacrificis de la població, o dels impactes ambientals
o de tants altres valors socials que fem servir habitualment en
els discursos i en la literatura administrativa, però que no
computen en els càlculs i en les decisions. N’hi ha per pensar
que en les coses més pròximes les economies d’escala només
serveixen per fer una escalada de concentració econòmica i de
poder polític. Quan les corporacions industrials ja han abandonat els models verticals i concentrats de gestió, les administracions públiques són tan lentes en el camí de la descentralització i
de l’organització dels seus serveis, que fan pensar que potser
no hi arribaran mai més. Mentrestant el veïnat segueix insistint
com el del barri de La Salut que, confiats en les seves raons,
ara esperaran tossudament que se’ls resolguin els problemes
de l’ordenament de les formes d’accés al Park Güell per poder
fruir d’un barri més tranquil. Nosaltres, tots plegats, també
esperarem tossudament l’autonomia municipal de Gràcia per
resoldre les nostres petites i no tan petites coses de cada dia.

2

13 de juny de 2008

Avui dia es podrien
comercialitzar
vehicles que utilitzin
altre tipus d’energies que
siguin menys contaminants
i que no ajudin a potenciar
el canvi climàtic, que tan
desastroses conseqüències
portarà, segons els
estudis. Bé, si tanta
urgència i necessitat hi ha
per solucionar-lo, si s’ha
de produir una catàstrofe
de dimensions descomunals, per
què no imposar mesures
dràstiques? Perquè el primer és
el primer. I els diners criden als
diners. S’han de fer negocis i
apurar al màxim les reserves de
petroli que regeixen l’economia
mundial i vendre els models de
cotxes que s’estan fabricant. En
part és lògic si jo, suposat
propietari d’una gran marca
automobilística, em nego a cedir
i guanyar menys quan la competència no pensa fer-ho. Senyors,
no és per ser fatalista, però si
tots els indicis apunten a un final
tràgic, haurien de prendre’s
decisions a curt termini, o
potser a l’altra vida es pot
pagar amb petrodòlars?

cartes al director

Àngel Nicolás
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La Cimera de Roma sobre
alimentació ha posat de
nou la fam dels països
pobres davant l’ONU,
davant dels ulls dels països rics,
ja que es constata que mil
milions d’éssers humans pateixen gana. Però Nacions Unides
han fet bo un antic proverbi que
diu que la misèria llunyana no és
germana. Cristians, budistes,
musulmans o simplement als
humanistes dels països rics, ens
hauria de caure la cara de
vergonya pel resultat de la
Cimera de Roma. Els polítics han
d’analitzar i canviar el funcionament de les Nacions Unides,
nosaltres no sorprendre’ns que
els ciutadans més valents dels
països pobres vulguin venir,
amb pastera, per terra o per
aire, a gaudir de part del nostre
benestar. També es pot optar
per continuar amb allò de la
misèria llunyana no és germana.
Jaume Vallès

el dependent

Ni l’Independent no s’escapa de la
utilització que en volen fer les forces
militars i paramilitars de la Vila. Si
mesos enrere el setmanari va servir
perquè l’escamot Francesc Derch
autentifiqués amb data actual la foto del
robatori del penó de Barcelona, dissabte passat va
servir perquè els policies secretes que vigilaven la
manifestació proFranki amaguessin el cap al seu
darrere, a l’estil cutre-espia en ple carrer Torrijos.
També portaven samarretes de la Festa Major, per si
algú els confonia. No cal ni dir amb qui ens sentim
més a gust, oi?

ull de dona
Conxa Garcia

Europa i
l’avortament
La Resolució 1607(2008)
del Consell d’Europa, del 16
d’abril, exigeix als 47 estats
que l’integren
“despenalitzar l’avortament
si no ho han fet encara”.
Mentrestant al nostre país
continuen les citacions als
professionals i dones
imputades en les causes de
la clínica del Dr. Morín i de
la clínica Isadora de Madrid.
A Tarragona són citades
160 dones i homes que
s’han autoinculpat. I, tot
això, aboca les dones a
rememorar el seu avortament, considerant-les
presumptament delinqüents. Els sectors més
reaccionaris i conservadors
organitzen campanyes
contra els i les professionals
que practiquen avortaments
en clíniques acreditades. La
sanitat pública actua amb
completa irresponsabilitat
en no assumir ni els avortaments de més risc. A
Catalunya s’hi vol posar
remei en aquests casos.
Hem d’exigir el compliment
d’aquesta resolució que
reclama “respectar l’autonomia d’elecció de la dona”
oferint-li “les condicions
adequades per prendre
una decisió lliure i clara,
sense restriccions, en
condicions sanitàries,
mèdiques i psicològiques
òptimes i amb un cost
adequat”.

l’independent
de Gràcia
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Que vagin fent...

Àlex Bosch

la setmana

El conte de la crisi
ÈRIC LLUENT

El militant independentista
Francesc Argemí purga pena
de presó condemnat per
ultratge a la bandera espanyola. L’estat espanyol s’oposa al
devenir dels temps i envia a la
presó per actes que a d’altres
estats s’inclouen dins de la
llibertat d’expressió. Aquest
zel no és esporàdic. Un cop
liquidada la Transició pel 23F,
es clou la tímida reforma de
l’estat que s’havia emprès.
Aquest neonacionalisme
postfranquista –detectat ja un
llunyà 1982 per la premsa
nordamericana quan descrivia
el PSOE com “joves nacionalistes espanyols”– ha conegut
una versió refinada, postmoderna i aparentment eficaç
quan han governat socialistes i
una de molt més matussera
amb el PP (veritable màquina
d’engendrar independentistes). Ens és molt més perjudicial Almodóvar que Losantos,
si focalitzem la mirada en
dues icones hispàniques
teòricament antagòniques. I tot
plegat, per què? Pura inseguretat: Espanya mai ha arribat
a ésser l’estat nació que ha
somiat ser. Impossibilitats
d’una acció exterior digna, els
espanyols s’han centrat en
l’enemic interior: nacions no
castellanes i classes populars.
Cal recordar que, a diferència
d’altres territoris europeus, la
península fa 200 anys que no
pateix invasions exteriors.
L’exèrcit només s’ha ocupat de
trifurques colonials –guerra
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química inclosa– i enemics de
dins. Tot i la intangibilitat de
fronteres i la repressió, però,
Espanya no ha arribat mai a les
cotes d’unificació nacional de
l’hexàgon o la península itàlica.
L’aparell d’estat que els socialistes van trobar-se el 1982 no ha
estat modificat –Barrionuevo
descobrí la Guàrdia Civil. Passats
26 anys, tot segueix igual; no
existeix una esquerra reformista
que pretengui refundar la
convivència peninsular. L’autonomia ha estat una simple
superestructura afegida damunt
d’un estat inamovible, amb una
casta dirigent improductiva,
abans funcionarial i ara d’executius paraestatals. El vociferi
desencadenat durant el debat
de l’estatut fou prou revelador
d’on rau el poder, que no està
disposat a cedir, i amb quins
mètodes pensa defensar-se
(general Mena). De forma lenta
però inexorable, al Principat –

Hi havia una vegada uns banquers als Estats
Units que tenien moltes ganes de guanyar
diners ràpids aprofitant el cicle expansiu. Per
això que firmaven hipoteques a tort i a dret,
fins i tot convencien gent que vivia en caravanes perquè compressin un pis i firmessin amb ells la hipoteca.
Ningú va creure que els preus dels pisos baixarien. Mentrestant
en un altre racó del món, a la Xina i a l’Índia, el creixement
econòmic (impulsat sobretot per empreses estrangeres) va anar
convertint els seus ciutadans en consumidors. Eren tants que van
anar acabant amb les existències d’aliments i havien fet augmentar la demanda de petroli. Què passa si hi ha poc d’una cosa que
necessita molta gent? Que pugen els preus d’aquella cosa. Els
aliments i el petroli es van encarir i aquells que als Estats Units
havien estrenat una casa ja no podien pagar-la i, per tant van
deixar de fer-ho. Els banquers no cobraven i van decidir posar
aquestes hipoteques d’alt risc en paquets financers (és a dir
amagar taronges florides dins de bosses de taronges bones) i les
van vendre a altres banquers.
No era normal que a L’epidèmia s’havia estès. Quan
es va descobrir la trampa els
Espanya es fessin tants banquers es van començar a
pisos com a Alemanya, malfiar els uns dels altres i es
cobraven més diners els uns
França i IItàlia
tàlia juntes
als altres i de retruc els seus
clients, els hipotecats, també
havien de pagar més diners. I és així com les famílies espanyoles
es van despertar del somni irreal d’una riquesa que no tenien.
Cada vegada els costava més pagar la hipoteca i es va descobrir
que no era normal que a Espanya es fessin cada any tants
habitatges com a França, Itàlia i Alemanya juntes. Regla A de
l’economia: si hi ha excés d’oferta els preus baixen. Les famílies
espanyoles van tenir llavors la sensació que s’empobrien perquè
els seus pisos ja no valien tant com en algun moment els havien
dit. Mentrestant els xinesos i els indis continuaven consumint i el
preu del petroli es disparava una mica més perquè, entre d’altres
coses, els especuladors havien deixat d’invertir en totxo per
invertir en petroli, és a dir comprar petroli a un preu per vendre’l
més car. Va ser així com les famílies espanyoles, que amb prou
feines arribaven a final de mes, veien com s’encaria molt més el
petroli i a les gasolineres hi havia cues i els transportistes, que
necessiten el petroli com l’aire que respirem, van decidir tallar
carreteres com a protesta i per demanar ajuda al govern. I vet
aquí que, com diu la teoria del caos, l’aleteig d’una papallona al
Brasil pot provocar una tempesta a Texas.

NO ES FA RESPONSABLE NI TÉ PER QUÈ COMPARTIR LES OPINIONS EXPRESSADES A LA SECCIÓ D ’ OPINIÓ D ’ AQUEST SETMANARI
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menys a la resta de Països
Catalans– contingents de
població van quedant al
marge del sistema. De forma
episòdica (18F, 1D) emergeix
un descontentament nacional
que estudis demoscòpics
quantifiquen ja en un 25%
però que no coneix encara
una translació política d’igual
envergadura. Es poden traçar
semblances amb el primer
terç del segle XX. Vingué la
dictadura primorriverista –
amb suport del PSOE, cal
recordar- i al final explotà tot
amb l’adveniment de la
república i ERC. Amb la
integració europea i la tutela
nordamericana, es fa molt
més difícil, que aparegui un
general salvapàtries amb
possibilitats d’èxit. A l’Europa
occidental es faria difícil
d’acceptar un membre
enfangat en campanyes
militars interiors. Això dóna
més importància a l’assoliment
d’una majoria social independentista, descartada de fa
temps la via insurreccional.
Majoria que, cal no oblidar-ho,
haurà d’anar acompanyada
d’una acció en múltiples fronts.
Accions com el miop empresonament d’en Franki engreixen
la base social independentista.
Aquest eixamplament no és
cosa d’un dia, és generacional,
potser, però és irreversible. El
propi president Montilla ja ha
advertit repetidament del que
ell anomena “risc de desafecció”. Serà que deu patir…
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què en penseu...

...de la vaga que han engegat els transportistes?
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Anna Garcia
mestressa

Isa López
comercial

Un desastre. Però era inevitable. Aquesta pujada de preus
dels carburants no es pot
sostenir. I encara la poden
aguantar menys els que viuen
del transport. S’han vist lligats
de mans i peus i han hagut
d’acabar fent vaga. Tots, però,
en patim les conseqüències.

Sense transportistes no podríem viure gaire dies. No hi ha
gasolina, les botigues, bars,
etcètera es queden sense
abastiment. El país es paralitza
i no ens ho podem permetre.
Sembla mentida, però es
col·lapsaria tot. No m’ho vull
ni imaginar com pot!

Manel Nogueira
carretiller
L’altre dia vaig anar a posar
gasolina i vaig haver de fer
moltíssima cua. Moltes
benzineres no tenien gasolina.
Estem entrant en una situació
de caos. Gaire dies així i no sé
què passarà. No estem preparats per a situacions d’emergència com aquesta.

Silvia Laplana
òptica
El preu del petroli s’ha disparat
durant els últims anys. Durant
els darrers cinc anys, gairebé
un 400%. No sé pas com
acabarà. Jo veig que té una
molt difícil solució perquè
estem dins un mercat lliure i
els preus són els que són.
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Política
Nomenclàtor ratifica plaça de la Vila i
el canvi de plaques es farà en un mes
El Districte desplegarà un parell de tècnics per assessorar veïns i comerciants pels canvis
C EDIDA

Dos mesos i mig després que es donessin a
conèixer els resultats de
la consulta popular que
permetrà canviar el nom
de la plaça Rius i Taulet
per plaça de la Vila de
Gràcia, la comissió de
Nomenclàtor de l’Ajuntament de Barcelona ha
validat aquesta setmana
la proposta de modificació, malgrat que hi havia
certs dubtes sobre la
legitimitat del canvi
d’acord amb el 55,8% de
suports obtinguts.

A.B.

ALBERT BALANZÀ

El canvi de nom, després de la
reunió que van mantenir dimecres al matí els representants de
la comissió de nomenclàtor, ha
iniciat els tràmits finals, que es
resoldran amb el canvi efectiu de
plaques en el termini d’un mes,
segons apunten fonts del Districte. En aquest termini, es desplegaran dos tècnics municipals perquè veïns i comerciants coneguin
amb detall les principals afectacions que els suposarà el rebateig
demanat per la majoria de veïns
del nucli antic de la Vila.
Un total de 1.040 vots vàlids van
participar entre febrer i març en
la consulta pel canvi de nom de
la plaça Rius i Taulet amb un resultat de 580 vots a favor de la
proposta recolzada per les entitats i els partits polítics del districte, plaça de la Vila de Gràcia,
i 305 vots a favor del manteniment de Rius i Taulet. Altres propostes plantejades pels veïns com
plaça d’Orient o plaça del Rellot-

Victòria
inútil dels
‘carotians’
a Gràcia

UN RÈTOL DE LA PLAÇA DE LA VILA VA SUBSTITUIR EL NOM DE PLAÇA DE RIUS I TAULET EL DIA DE L’HOMENATGE A ALBERT MUSONS

ge es van quedar al voltant del 5
per cent de suport.
Les principals adequacions que
suposarà el canvi afecten econòmicament sobretot al material
d’imatge corporativa dels comerços, si bé els veïns també rebran
assessorament sobre el canvi d’escriptures dels immobles. Les
companyies de serveis, tal com
sol succeir en aquests casos, faran el canvi de manera automàtica en les seves bases de dades,
mentre que el servei de Correus
comunicarà als seus treballadors
el canvi de manera que la doble
denominació sigui respectada almenys en un període transitori
de sis mesos. Durant el mes de
juliol s’instal·laran les noves plaques del carrer per culminar el
canvi de nom.

Torna el butlletí de Martínez
al marge de ‘Gràcia Notícies’
‘El president del consell, informa’,
el butlletí que havia impulsat
unilateralment Ricard Martínez
al mes de novembre al marge
del butlletí electrònic del Districte Gràcia Notícies, ha tornat
a sortir aquesta setmana. L’aparició d’aquest butlletí propi en
una única edició el 21 de novembre va provocar un fort
malestar al regidor Guillem
Espriu i al seu equip, que van
demanar aleshores explicacions
al president republicà i van obli-

gar a retirar-lo amb el pacte que
president i regidor col·laboressin
a l’uníson en el Gràcia Notícies.
Fonts de l’entorn del president
apunten que es tracta d’una “nova
etapa” perquè l’altre butlletí “fa
mesos que no surt”. Des del mes
de gener, Gràcia Notícies efectivament no surt però ha estat substituït per un enviament periòdic
de correus electrònics amb convocatòries puntuals. ‘El president
del consell, informa’ sortirà cada
quinze dies aproximadament.

Ernest Benach i Rafel Niubò,
els candidats avalats per JosepLluís Carod-Rovira, van endurse la victòria dissabte passat al
Casal Francesc Macià, tal com
estava previst d’acord amb els
equilibris interns que hi ha a a
l’agrupació d’ERC de Gràcia,
en les votacions del
superdissabte per elegir president i secretari general d’Esquerra a tot el territori. Avalats també per la federació de
Barcelona, que controla Jordi
Portabella, Benach, a la presidència, va sumar 60 vots i va
anar seguit de Joan Carretero
amb 51, Joan Puigcercós amb
41 i Jaume Renyer amb 9.
Niubò, a la secretaria general,
va quedar en primera posició
amb 61 vots, seguit de Joan
Ridao amb 42, Ruth Carandell
amb 36 i Uriel Bertran amb 23.
Carod va votar al casal Francesc
Macià a quarts d’onze del matí
-els estatuts del partit marquen
que els membres de l’executiva que són de fora de Barcelona
han d’estar registrats en un casal de la ciutat-, en presència
de la majoria de dirigents de la
nova executiva local, Miquel
Pagès, Àlex López i Dolors
Martínez. Fonts de l’executiva
local han posat èmfasi en la tercera posició obtinguda per
Puigcercós i la segona de
Ridao, malgrat que hagin estat
els vencedors a nivell nacional,
que no pas en el fet que el seus
candidats quedessin en el tercer lloc global.
ÈRIC LLUENT

Mig miler de persones demanen
la llibertat de Francesc Argemí
Els manifestants van cremar banderes espanyoles per tancar l’acte
M. DÍAZ /È. LLUENT

Una manifestació per demanar
l’alliberament de Francesc
Argemí –Franki, el jove de Terrassa empresonat per haver despenjat una bandera espanyola de
l’Ajuntament i que ha estat alliberat aquest dimecres– va reunir dissabte prop de mig miler
de persones que van recórrer els

carrers de la Vila cridant consignes com El Franki de Terrassa, el
volem a casa; No hi som tots falten
els presos, o El tripartit empresona
per la nit, l’Ajuntament empresona al jovent. L’acte va començar
a la plaça de la Virreina amb una
sèrie de parlaments «sobre el paper repressor de la corona i la
bandera espanyola». Hi van participar el delegat de la CGT i

president del comitè d’empresa
de TMB, Saturnino Mercader, i
un treballador del sector naval de
Gijón, Cándido González, que va
estar a la presó durant les protestes del col·lectiu.
Els convocants de la manifestació, el col.lectiu Solidaritat Antirrepressiva de Terrassa, van llegir
una carta escrita per Franki en
què agraïa la solidaritat de les

ELS MANIFESTANTS VAN TANCAR L’ACTE AMB LA LECTURA D’UNA CARTA ENVIADA PEL FRANKI

persones que al llarg de mesos
han demanat el seu alliberament
i els animava a “seguir lluitant per
poder avançar”.

La manifestació va acabar a la
plaça de Rius i Taulet amb la crema d’un centenar de banderes
espanyoles de paper.
5
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Societat
La Salut i Vallcarca sumaran al gener
1.100 places d’àrea verda d’aparcament
El projecte acaba amb una reivindicació dels veïns que es remunta a tres anys enrere
ÒSCAR MEJÍAS

L’àrea verda d’aparcament de pagament, que
s’estén a la Vila i al
Camp d’en Grassot des
de 2005, arribarà al
gener a la Salut i a la
part sud de Vallcarca,
després d’anys de reivindicació veïnal, sobretot
encapçalada pels veïns
de la zona de Mare de
Déu de la Salut. L’Ajuntament ha presentat
aquest divendres el
projecte, que es començarà a executar al mes de
gener i que preveu per a
aquesta zona de Gràcia
un total de 1.100 places.

UN COTXE APARCAT A LA SALUT, AMB EL DISTINTIU DE L’ÀREA VERDA D’UNA ALTRA ZONA DE LA CIUTAT

a la ciutat el novembre de 2005,
els veïns han demanat en repetides ocasions que aquesta s’estengués als carrers de la Salut
per evitar els problemes d’aparcament que tenien i això provocava que la majoria de veïns, per
exemple, no tornessin a dinar a
casa perquè no podien trobar
una plaça on aparcar.
Al llarg d’aquests gairebé tres anys
han fet arribar sis cartes al districte i han reivindicat l’àrea verda en els diversos consells de barri celebrats. “No entenem com
ha estat tan complicat per a
l’Ajuntament comprar el pots de
pintura verda, que és l’únic requisit necessari per posar en
marxa l’àrea verda”, afirma
Quim Torres, membre de l’AVV
La Salut-Park Güell.

Fracassa el pla comunitari de
desenvolupament a la Salut
De cent persones que van assistir a la primera reunió del
Pla de Desenvolupament Comunitari de la Salut, ara fa dos
anys, s’ha passat a només tres
veïns en la darrera trobada,
que va tenir lloc el passat mes
de febrer. Des de llavors, el
districte no ha tornat a convocar cap altra reunió del pla de
desenvolupament. L’objectiu
fixat pel consistori era, juntament amb l’anomenat Pla Educatiu d’Entorn i el programa

Temps de Barri, millorar la cohesió social dels barris. Els veïns de la Salut consideren que
aquestes reunions han demostrat ser un fracàs perquè cap
de les propostes plantejades ha
prosperat i les trobades no han
tingut cap resultat pràctic. Ara,
però, estan a l’espera de la presentació del pla de futur del
Park Güell, que inicialment
estava previst per a finals
d’abril i que s’ha postposat a
finals de juny.

Arnau Dòria

La peça del 14A s’aprova amb els
mateixos afectats que l’any passat
El Districte anuncia que contruirà 40 pisos per recol.locar els veïns
M. D.

La comissió de govern de l’Ajuntament de Barcelona va aprovar dimecres la modificació del Pla General Metropolità a la peça del 14A
del Coll amb els mateixos afectats
que hi havia en les negociacions
ajornades fa un any (vegeu L’Independent núm. 194). Dels 292
veïns implicats, 274 quedaran des6

Sis finalistes, per
dissenyar els
pisos a la Cibeles
PI 4 Arquitectes SL, Sergi Serra i Marta Adroer, LalindeLabarquilla Arquitectos y
Asociados SL, F2m FranceschFlavià-Manzano SCP, EXE Arquitectura Barcelona SL, Trias
de Bes Arquitectura són els sis
arquitectes seleccionats per fer
una proposta d’habitatge social a La Cibeles. La proposta ha
de servir de base a la redacció
del projecte, estudi de seguretat i salut i direcció de les obres
de la promoció de 40 habitatges per a gent gran, 65 places
d’aparcament i un equipament
a Còrsega, 363. En un termini
de dos mesos es triarà el guanyador del concurs.

Gràcia recapta
1.607 euros per
a la Marató

A. BALANZÀ / M. DÍAZ

El pla municipal, presentat per
l’alcalde, Jordi Hereu, desplega
aquesta fase de l’àrea verda en el
gran rectangle que es dibuixa
entre la travessera de Dalt, l’avinguda de la República Argentina
(banda Gràcia), els límits del Park
Güell i l’avinguda Pompeu Fabra
(per sota de les instal·lacions del
Club Natació Catalunya.
Fonts municipals han defensat
aquest projecte d’acord amb les
reivindicacions veïnals que han
adduït en els últims anys que han
estat perjudicats per estar fora
del límit de l’actual àrea verda en
funcionament i que aquest fet els
ha suposat una certa invasió de
vehicles que volien evitar el pagament. “No es fa res que no
hagin demanat els veïns”, apunten aquestes fonts oficials.
El veïnat de la Salut s’ha mostrat satisfet amb la mesura. Des
que es va implantar l’àrea verda

breus

afectats i podran fer modificacions
als seus pisos, i els 18 restants, sobretot perjudicats per la corba que
es construirà per connectar el carrer Portell amb Riu de la Plata, hauran de ser reallotjats a la zona.
El regidor, Guillem Espriu, ha remarcat que la iniciativa “millorarà
l’estructura viària del barri i aportarà nous equipaments”. Es faran
tres peces d’habitatge públic amb

40 pisos per als afectats. La inversió a la part baixa de la peça del
14A serà d’entre sis i set milions
d’euros. De manera complementària a la reforma, d’acord amb els
projectes de rehabilitació del Coll
redactats en el mandat de Ricard
Martínez, s’hi instal·laran escales
mecàniques entre la placeta Montserrat i la plaça Laguna Lanao i els
carrers Font del Remei i Tirso.

Dissabte passat un grup força
nombrós dels Castellers de la Vila
de Gràcia es van desplaçar fins a
Reus per participar a la Diada
de la Farinera. La Colla de la Vila
va completar tres castells de set
molt parats. El més destacat de
la colla blava va ser una canalla
molt petita que va coronar les
construccions i que en tot moment va respondre a la perfecció.
Ara caldrà veure com evolucionen els assajos de cara a les dues
properes actuacions del mes de
juny a Gràcia (el 15 a la Virreina,
i el 29 al passeig de St. Joan). Els
Xiquets de Tarragona van oferir
la torre de set com a millor castell, mentre que els locals, els Xi-

Quatre entitats gracienques es
van unir a la Marató de TV3
del 2007, segons la memòria
que ha presentat la Fundació
de la Marató aquesta setmana.
Entre el centre d’esplai Josepets, el Centre, els Lluïsos i l’escola Vedruna van recaptar un
total de 1.607 euros per a les
malalties cardiovasculars.

Lluïsos signa un
conveni amb el
Banc del Temps
Els Lluïsos ha signat aquest dilluns un conveni de col.laboració amb el Banc del Temps
de Gràcia, que des del passat
mes d’abril es troba ubicat a
la seu de l’entitat de la plaça
del Nord.

crònica breus
blava
CEDIDA: MONTSE TORRES

quets de Reus completaven el seu
primer 5d7 de la temporada. Castellers de la Vila de Gràcia: 4d7,
4d7a, 3d7, 2p4.
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Gràcia torna a ser escenari
del cicle ‘Música als parcs’
El Park Güell acollirà el concert del Trio Villa-Lobos el 26 de juliol
Individuo

‘Som lo que sembrem’, contra els transgènics
Som lo que sembrem és la campanya contra els transgènics a
Catalunya que proposa una Iniciativa Legislativa Popular (ILP)
per reformar la llei i declarar el territori català zona lliure de
transgènics. L’objectiu de la campanya Som lo que sembrem,
que té com a seu principal l’Infoespai de la plaça del Sol, on s’hi
fan les assemblees, és aconseguir i validar 50.000 firmes de

suport a la prohibició dels transgènics. En cas d’arribar a la
xifra, a través de la Iniciativa Legislativa Popular, el Parlament
de Catalunya hauria de sotmetre a votació la proposta de llei.
Durant el juny la campanya encara la recta final tant pel que fa
la recollida de firmes com per la difusió de la problemàtica
mitjançant xerrades i mercats de productes ecològics.

editorial
Signatures
Estampar una signatura a un document acostuma a tenir cert valor. Fer
un gargot amb el nostre nom és la
manera que tenim de dir que estem
d’acord amb el que diu un text. És
cert, però, que en nombroses ocasions signem per campanyes de les
quals no tenim gaire coneixement.
Passem pel costat d’una paradeta on
hi ha una pancarta amb l’eslògan, algú
se’ns apropa i ens demana si volem
ser solidaris amb la causa. Si no tenim gaire temps, escoltem la introducció del tema i signem, o bé decidim passar de llarg. El pitjor és que
gairebé sempre acabem per no saber què se n’ha fet de la nostra signatura i si ha tingut un efecte pràctic.
Per això val la pena conèixer d’arrel
la recollida de signatures de Som lo
que sembrem i adherir-s’hi. La plataforma es va crear per recolzar una
Iniciativa Legislativa Popular que aturi els cultius transgènics a Catalunya.
Es tracta de productes dels quals encara es desconeix l’afectació humana, però els científics alerten dels riscos sanitaris i ambientals d’aquests cultius modificats. Perquè la llei es pugui
discutir al Parlament, ha d’anar recolzada de 50.000 signatures. El col·lectiu n’ha recollit prop de les 40.000
i té fins a l’estiu per arribar a la xifra.
A la Vila, es pot donar suport a la
campanya signant a l’Infoespai, l’Ateneu Rosa de Foc, la Sirga i l’Institut
Roger de Llúria. En aquest cas, sabem que si Som lo que sembrem arriba a les 50.000 firmes, el Parlament
tractarà el tema. La decisió ja no estarà a les nostres mans, però sí el
que es porti fins a la institució.

[el tema del mes]
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més sostenible

‘Som lo que sembrem’,
contra els transgènics
Som lo que sembrem és
la campanya contra els
transgènics a Catalunya
que proposa una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per reformar
la llei i declarar el territori català zona lliure
de transgènics.
Èric Lluent
L’objectiu de la campanya Som
lo que sembrem, que té com a
seu principal l’Infoespai de la
plaça del Sol, on s’hi fan les assemblees, és aconseguir i validar 50.000 firmes de suport a
la prohibició dels transgènics. En
cas d’arribar a aquesta xifra de
signatures, a través de la Iniciativa Legislativa Popular, el Parlament de Catalunya hauria de
sotmetre a votació la proposta de llei. És per això que durant aquest mes de juny la campanya encara la recta final tant
pel que fa la recollida de firmes
com per la difusió de la problemàtica mitjançant xerrades,
mercats de productes artesans
i ecològics i actes de denúncia.

La campanya Som lo que sembrem va dirigida principalment
a dos sectors: el dels consumidors i al de la pagesia. D’una
banda, pretén fomentar el
consum crític a l’hora d’adquirir productes i subratlla el dret
a conèixer l’origen transgènic
o ecològic dels productes alimentaris dels mercats.
Al mercat de Xaingra
D’altra banda, la campanya també s’ha dedicat a sensibilitzar la
pagesia catalana per tal d’evitar
la proliferació de cultius modificats genèticament. Aquest dissabte, al mercat d’Intercanvi de

Xaingra, que es farà com cada
tres mesos a la plaça del Diamant a partir de les onze del
matí, tindrà lloc una recollida de
firmes que serveixi per acumular nous suports abans de presentar la proposta al Parlament.
Fins a finals d’aquest mes es pot
donar suport a la campanya signant mitjançant el web
www.somloquesembrem.org o
a la seu dels comerços i entitats
que s’hi ha adherit, entre els quals
hi ha prop d’una desena a Gràcia. Per exemple, l’Infoespai,
l’Ateneu Rosa de Foc, Mas-cotas
o l’Institut de Formació Professional Roger de Llúria, ubicat a
Mare de Déu del Coll.

Cap a una mobilitat
més sostenible

Segons dades del 2006, en un
dia feiner a Barcelona es fan
més de 4,7 milions de desplaçaments. La mobilitat és
una necessitat col·lectiva, ja
que per desenvolupar la nostra vida quotidiana ens desplacem constantment: per
anar a la feina o a l’escola, a
comprar, al metge, o simplement per passejar. L’impacte
ambiental de la mobilitat esdevindrà major o menor en
funció del mitjà escollit per
desplaçar-nos, el qual tindrà
efectes en la contaminació
atmosfèrica i acústica, en els
nivells d’accidentalitat o en
l’ocupació de l’espai públic,
entre d’altres. La nostra elecció per un o altre tipus de
transport contribuirà a una
major o menor sostenibilitat
en la mobilitat. Un és més
sostenible quan utilitza el
transport públic, la bicicleta
o quan es va a peu, els mitjans de transport urbans més
eficients i tranquils. En aquest
sentit des de fa un any
Barcelona compta amb el servei del Bicing, concebut com
un mitjà de transport de la
ciutat. També es contribueix
a una mobilitat més sostenible si es fa un ús més racional

del cotxe, amb mesures com
compartir el vehicle privat,
tot aprofitant el màxim de
places disponibles amb persones que realitzen el mateix
recorregut, o bé fent ús de
l’anomenat carsharing, un servei de lloguer de cotxes compartits. L’eficiència en l’ús dels
cotxes també passa per l’estil de conducció o per les característiques del motor. A
les webs de l’Institut Català de
l’Energia i del Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la
Energía es pot trobar informació sobre les marques i
models més eficients.
Una mobilitat sostenible també fomenta la reducció de
les emissions contaminants i
el soroll, promovent la utilització eficient dels recursos energètics i les noves
tecnologies i fonts energètiques. Una d’aquestes alternatives poden ser els vehicles elèctrics, els quals ja tenen, des del passat dia 15 de
maig, un punt per a la
recàrrega a la ciutat de
Barcelona i està previst que
n’hi hagi 50 el 2011. Així
doncs, cada dia es disposa de
més opcions per contribuir
a una mobilitat sostenible.

acció catacrac
Aquest mes Acció Catacrac proposa aprofitar diferents tipus d’oueres que, conjuntament amb altres
residus quotidians, poden transformar-se en divertides titelles de dit.

Quins materials es necessiten?
Oueres
Cartró ondulat
Taps, xapes i altres materials
Llana o reixes
Bosses de plàstic
Tisores
Cola o pistola de silicona
Com es fa?
1. Es tracta d’aprofitar la part o les
parts dels diferents tipus d’oueres que
es poden tenir a casa per combinarles, tot deixant anar la imaginació, i crear
el propi personatge. S’agafa un tros de

cartró ondulat que s’enganxa en forma
de tub i que servirà per posar-hi el dit.
2. Ja es pot començar a donar vida a la
titella de dit. Es tallen taps de plàstic o
de suro que, combinats amb altres materials, es transformen en ulls, nas i boca.
Es fa servir llana o reixes de papates,
alls o cebes per fer els cabells.
3. Es pot fer servir una bossa de
plàstic de vestit,
que s’ha d’enganxar al tub
de cartró

ondulat i que s’ha de tallar per passar-hi la mà.
4. Aquí hi ha algunes mostres de
com es poden aprofitar els diferents
tipus d’oueres que hi ha al mercat.
Cal recordar que per engaxar més
ràpidament i fàcilment es pot fer
servir una pistola de silicona. Això
sí, amb molt
de compte
ja que cal
que només
l’utilitzen
els adults!

[a títol personal]

en breu

agenda 21 escolar

Jornada jardinera
Al maig, algunes famílies i alguns mestres del CEIPM Patronat Domènech
vam participar en una prova pilot del
futur projecte Fem l’escola més verda. En dos espais es va replantejar
l’enjardinament: a baix, redistribuint i
plantant de nou els pocs espais de què
disposem, i al pati de dalt, creant un
nou racó al costat de la font.
Prèviament, es van recollir el compost, mulching i plantes mediterrànies
del viver municipal Tres Pins ofertes pel
programa Agenda 21 Escolar, es va fer
col·lecta a les famílies de plantes crasses i de flor, un parell de marqueses
precioses, testos, etc. i des de la comissió d’Agenda 21 es van definir els nous
espais.
Després d’una jornada jardinera força entretinguda el resultat és espectacular: les dues noves marqueses llueixen
en l’antic espai de la palmera amb un
llit de petúnies blanques, l’escocell de
la palmera nova és un petit jardí verd
mediterrani, les enfiladisses de la jardinera estan ben enfilades, i les finestres
són plenes de verd … i a dalt, al racó
de la font, hi ha un nou espai mediterrani, de lianes i aromàtiques!
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[ Un dels cotxes d’Avancar ]

També és important explicar que ho
regarem tot amb un invent que hem
muntat per reciclar l’aigua sobrera de
la font. I l’any vinent, farem el mateix
amb molts més espais de l’escola, ho

farem amb els alumnes com a projecte
de tota l’escola, aquesta jornada ens ha
animat molt a tots i totes!
Comissió Agenda 21
Patronat Domènech

‘Música als
parcs’ torna al
Park Güell
El Park Güell serà de nou un dels
escenaris del cicle Música als parcs,
després que en els darrers anys no
s’hi fessin activitats. Des de l’Ajuntament de Barcelona i Parcs i Jardins s’ha volgut subratllar la importància de la recuperació d’aquest
escenari i ja s’ha avançat que de
cara a properes edicions es programaran més concerts durant els
mesos de juny i juliol al Park Güell.
Aquest any, però, s’hi farà un únic
concert el dissabte 26 de juliol a
les deu dels vespre amb la presència del Trio Villa-Lobos, formació
de música clàssica formada per soprano, guitarra i violoncel. Música
als Parcs, que ja té més de deu anys
d’antiguitat a les programacions
d’estiu, pretén apropar diferents
estils musicals a la natura dels parcs
urbans durant els mesos d’estiu.
L’entrada a tots els concerts que
s’hi programen és gratuïta, tant en
l’espectacle que es farà al Park
Güell com a la resta de parcs de
Barcelona.

[per darrere]
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“Tinc un llibre que ha passat,
almenys, per trenta mans”
Patrícia Monge

Quins tresors han passat
per aquí?
Tinc llibres de l’any 1814. En
tinc un del 1700! Una vegada
em van fer un regal que se’m
va posar la pell de gallina: la primera Bíblia traduïda de llatí a
l’espanyol. És del 1867 i me la
van donar amb el faristol. I un
llibre preciós, la història d’un
metge, que almenys ha passat
per trenta mans. La gent no se’l
vol quedar perquè volen que
algú més el gaudeixi.

Pere Solanas s’ocupa
desinteressadament
de dues parades de llibres al mercat de
l’Abaceria. Es tracta de
llibres reutilitzats que,
per uns cèntims, ajuden els necessitats.
Patrícia Monge
Com funcionen les parades?
La gent deixa els llibres i d’altres els compren a canvi d’uns
calés que van a parar a onegés.
I com comença aquesta
aventura?
Jo era un client més i em vaig
adonar que els tenien mal endreçats. Com sóc molt bibliòfil,
vaig demanar permís per posarlos una mica bé i em van deixar.

[ Pere Solanas, el llibreter que s’ocupa de dues parades a l’Abaceria ]

Al cap dels dies em van dir que,
si volia, me’n podia ocupar.

tra hi ha més especialitzats en
matèries, revistes, estudis...

I van esdevenir aquestes
dues paradetes.
Sí, vaig posar uns rètols que indicaven que els diners recollits
anaven a diferents onegés. La
principal receptora és la Vicenç
Ferrer. Hi ha una petita part que
també va destinada a l’ajuda del
mercat. En una parada hi ha llibres més de lectura i en una al-

Hi ha gent que només ve a
pels llibres?
Sí, al mercat acostuma a comprar gent gran i s’ho mira, però
també entren nens i joves. Tinc
contes per a nens i volem acomodar uns bancs perquè la gent
pugui seure a llegir. Els dissabtes venen senyors del mercat
de Sant Antoni.

El restant gracienc de Sant
Jordi també ve cap aquí.
Sí. També hi havia una botiga
de llibres que va tancar i em
va donar llibres.

Gràcia té un parc
de cotxes de
43.765 turismes
Un dels problemes que
està relacionat amb la mobilitat és l’ocupació de l’espai públic, cosa que mostra
clarament el fet que cada
cotxe ocupa uns 12 metres
quadrats de carrer, en
front dels 4 metres quadrats de vorera de què disposen els ciutadans. Aquestes dades es podran modificar si varien el nombre de
vehicles i l’espai destinat als
vianants.
Actualment al districte de
Gràcia hi ha un total de
5,13 hectàrees de zones i
carrers amb prioritat per
a vianants i 43.765 turismes, la qual cosa correspon a 2,8 habitants per
cada turisme.

I quan no hi és a les parades, tens molts ajudants!
Sí, a tots els venedors els hi
agrada. Estic molt agraït d’estar aquí com un més. Han vingut directius d’altres mercats a
veure-ho i han dit: “Això és el
que ens fa falta”.
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EXPOSICIONS
 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)
Instal.lació: Cinderella,
de Joana Vasconcelos.
Jardinets de Salvador
Espriu
 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)
 Fins al 21 de juny
Mostra col.lectiva.
Galeria Paspartú (Verdi, 25)
 Fins al 30 de juny
Exposició col . lectiva
multidisciplinària.
Julia Karp Gallery
(Torrijos, 70)
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 21 de juliol
Exposició:Tot sobre Eva,
de Sandra Turnbull.
Desig (Mare de Déu dels
Desemparats,14-16)
 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
 13 de juny
Xerrada: Viatges sota l’aigua, les millors immersions del món, a càrrec de
Jaume Codina.
Biblioteca Jaume Fuster
(Plaça Lesseps, 20), 19 h

Festes joves del Coll: Estrena de la sardana dedicada als Gegants del
Coll.
Alberg Mare de Déu de
Montserrat (Pg Mare de
Déu del Coll, 41), 21 h
Cloenda XXI Festival
Tradicionàrius: Ai, ai, ai! +
Dúmbala Canalla i Les
Madeleines + Xarop de
Canya.
Plaça de Rius i Taulet, a les
22 h
Concert: Les Philippes.
Heliogàbal (Ramon i Cajal,
80), a les 22 h
Festes joves del Coll: Festa retro.
CC El Coll (Aldea, 15), 22 h
Cicle de concerts d’estiu:
Darwin Errata (rock).
CC La Sedeta (Sicília, 321),
a les 22 h
Musical: Chorus Line.
El Centre (Ros de Olano, 9),
a les 22 h

Festes joves del Coll:
Cercatasques amb la
coral Gaviotera i tabalers Kabum.
Sortida del Casal de Joves
(Duran i Borrell, 24), 20 h

 14 de juny
6è Festa d’Estiu i 21è
Mercat d’Intercanvi: bicicleta pel decreixement (11
h), moment de contes (12
h), taller d’economia contrahegemònica (13 h), dinar
amb l’Olla Mòbil, actuacions musicals (18 h) i batucada Brincadeira (20 h).
Plaça de la Virreina, a partir de les 11 h

Xerrada: Thin Clients
Operating System.
La Quimera (Verdi, 28, baixos), a les 20 h

Concert ‘Barcelona Diàleg
Intercultural’: Grup XXI.
Biblioteca Jaume Fuster
(Plaça Lesseps, 20), 12 h

V Cicle d’Aperitius Musicals
Matinals: Blue Tools.
Plaça de la Sedeta, a les
12.30
XI Concert de Primavera
dels Cantaires Muntanyencs del Club Excursionista de Gràcia, homenatge a Albert Musons.
Districte (Plaça de Rius i
Taulet, 2), a les 19 h
Representació teatral: Pels
pèls.
Casal Corpus (Bailèn, 175),
a les 21 h
Concert jove: Se atormenta
una vecina + Los impagaos + Tabaloko.
Parc de la Creueta del Coll,
21.30
Nit de poesia: Joan Josep
Camacho Grau i Enric
Casasses.
Heliogàbal (Ramon i Cajal,
80), a les 22 h
Musical: Chorus Line.
El Centre (Ros de Olano, 9),
a les 22 h
 15 de juny
Festes joves del Coll: Dinar popular, a càrrec del
club culinari del Coll.
Parc de la Creueta del Coll,
a les 14 h

 17 de juny
Xerrada: Les dones i el
republicanisme, a càrrec de Cèlia Cañellas. Organitza el Taller d’Història de Gràcia.
Federació Festa Major
(Igualada, 10), a les 20 h
Gràcia Jazz Session: Oscar Machancoses +
Xavi Maureta.
Heliogàbal (Ramon i
Cajal, 80), a les 22 h
 18 de juny
Racó de pares i mares: La
salut del nadó, a càrrec
de la Farmàcia Lesseps.
Bibl. Jaume Fuster (Plaça
Lesseps, 20), 10.30
L’hore del conte: Contes
de viatges.
Bibl. Vila de Gràcia (Torrent de l’Olla, 104), 18 h
Lletra petita - Activitat
infantil amb llibres: El
món dels tovets.
Bibl. Jaume Fuster (Plaça
Lesseps, 20), 18 h
Festa de fi de curs a càrrec del grup Melodías
mágicas.
Casal de barri Cardener
(Cardener, 45), 19 h

Representació teatral: Pels
pèls, a càrrec del grup de
teatre del Casal..
Casal Corpus (Bailèn, 175),
a les 18 h

Vine a fer un cafè amb...
Costa China. Relat
d’un itinerari per la
Xina, a càrrec de Gabi
Martínez.
Bibl. Jaume Fuster (Pl.
Lesseps, 20), 19 h

Musical: Chorus Line.
El Centre (Ros de Olano, 9),
a les 18 h

Concert: Maga.
Heliogàbal (Ramon i
Cajal, 80), a les 22 h
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‘Les cartes d’en Marc’
La Nora obre un quadern que li ha deixat un amic escriptor i hi llegeix: ‘Les cartes d’en Marc’. La
curiositat per entrar en la intimitat d’aquest personatge la mou a llegir-les i hi descobreix en Marc,
un noi suec que a l’hivern s’instal.la a Andorra per fer de monitor d’esquí. I la Tània, una de les seves
alumnes. Aquest és l’argument de partida del nou llibre de l’escriptor gracienc Jordi Albertí, que es
presenta el proper dimecres 18 a la seu del Districte (19 h), amb la presència del conseller
d’Educació, David Companyon, i la presidenta de l’AMPA del CEIP La Sedeta, Montserrat Vilalta

Haifa, Israel.
Dimecres, 26 de març de 1997
Shalom, Tània.
Shalom, pau. Aquesta paraula tan
habitual de sentir en aquesta terra
càlida de la vorera de la Mediterrània
més allunyada de Catalunya, i per tant
d’Andorra, és al mateix temps la més
amagada de les realitats. És trist però
real que, des de fa molts i molts anys,
els jueus i els àrabs que habiten en
aquesta franja marítima no s’entenen
a l’hora de repartir i governar les
terres.
Bill i Maurice que eren els dos periodistes que em van recollir em van
deixar fa una setmana a Tel-Aviv, la
capital d’Israel. Tel-Aviv és una ciutat
moderna i amb molt de moviment.
Això i la calor del mes d’agost em van
fer decidir aviat d’anar-me’n cap a
l’interior, a visitar Jerusalem.
Jerusalem és una ciutat mil.lenària i el
bressol de les religions jueva, cristiana
i musulmana. És una ciutat única al
món. No hi ha ni un racó de carrer que
no amagui una història digna d’explicar. És com un gran trencaclosques,
com un puzzle gegant, on totes les
peces són diferents però totes encaixen. Jo dic que és la ciutat d’Abraham
perquè aquest patriarca, que va viure
aquí fa cosa de quatre mil anys, és
l’única persona que respecten les tres
religions, és el tronc d’un arbre gegantí. Per cert, d’un arbre fantàstic et
parlaré jo més endavant... però ara
continuem.
A Jerusalem, en un taxi, vaig conèixer
un mestre palestí que em va convidar
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a passar uns dies a casa seva. Es
deia Omar i, com que estava de
vacances, em va acompanyar a
conèixer cada barri i els indrets més
amagats.
El lloc que més em va impressionar
va ser la muntanya de les Oliveres
on diuen que Jesuscrist va passar la
darrera nit pregant. Hi vam anar un
dia de matinada per contemplar la
sortida del sol damunt de la ciutat.
Encara era fosc i les muralles
il.luminades destacaven al fons
encerclant la ciutat. Quan aparegué
el primer raig de sol des de totes les
mesquites es va sentir cridar per
primer cop el nom d’Al.là. Als meus
peus la ciutat va anar prenent color i
forma. Jo no sé explicar-te la impressió d’aquell instant. Per sort el llibre
sagrat dels jueus, el Talmud, m’hi
ajudarà ja que en una de les seves
pàgines s’hi pot llegir: “Deu mesures
de bellesa caigueren sobre el món.
Jerusalem en va agafar nou. La resta
del món, una.” I la veritat és que des
de la muntanya de les Oliveres i en
aquella hora de l’alba això semblava
ben veritat.
De tots els monuments que vaig visitar
el més curiós de tots justament també
té relació amb les oliveres, aquest
arbre que es considera símbol de la
pau. És un monument modern fet amb
tres columnes antigues, a l’estil de les
dels palaus o temples grecs i romans.
Les tres columnes estan situades al
capdamunt d’una escalinata i coronades per tres oliveres majestuoses. El
vaig trobar tan ben fet que m’hi vaig
plantar al davant, una bona estona,
embadalit. Te l’imagines, Tània?
Podries mirar de dibuixar-lo...
Al cap de tres dies em vaig acomiadar
d’Omar i vaig fer cap a la ciutat
d’Haifa –Hefa , en diuen els jueus– a
passar-hi uns dies de descans. Haifa,
encara que és una ciutat industrial i
d’una gran activitat comercial, té
l’encant del mar. Jo vaig allotjar-me en
un alberg juvenil que hi ha als afores,
sota la falda del mont Carmel. Des
d’allà la vista sobre el mar és perfecta. Així doncs, em vaig dedicar durant
un parell de dies a descansar i banyar-me. Peró, al tercer dia, que era
ahir, el corcó de voler-me moure ja em
va començar a neguitejar. I vaig
decidir fer una bona caminada cap a
l’interior, cap a un llac més gran que el
de Banyoles —te’n recordes del de

Banyoles?—, cap al llac de Tiberíades.
Aquest llac és tan gran com la meitat
d’Andorra, és tan gran que també és
conegut com el mar de Gal.lilea i, a
més, té la curiositat que es troba per
sota del nivell del mar, curiós, no? .
Quan ja era de tornada i passava pel
costat d’una zona molt ben conreada
vaig veure un home, ja gran, assegut
en una cadira al costat d’una surera
gegant ornamentada amb un gran llaç
vermell que li abraçava tot el tronc.
Com és natural vaig acostar-m’hi per
saber què representava. L’avi, que era
conegut com l’avi de Jericó, va explicar-me que ell estava allà assegut per
vetllar l’arbre fins a les dotze de la nit,
hora en què vindria un altre vell del
poble de Teverya, que era prop
d’allà, a substituir-lo. Intrigat per tota
aquella cerimònia no vaig parar fins
que l’avi de Jericó m’ho va explicar tot
amb pèls i detalls.
Els ancians del poble vetllaven aquell
arbre engalanat durant una setmana
per torns de sis hores fins el 31
d’agost, data en què se celebraria el
gran Aplec de la Surera Gran, en
record dels fets que havien succeït
feia 160 anys. Aquella gran festa
només se celebrava cada deu anys
coincidint amb la data assenyalada
per llevar el suro a l’arbre.
Resulta que quan l’any 1825 va
arribar a aquella contrada una família
jueva procedent de Macedònia, i va
fer-se una caseta a les afores de
Tiverya, va començar una renyina
amb una família palestina que malvivia d’un ramat de cabres al costat
mateix d’on ells s’havien instal.lat. De
res va servir que el rabí i el consell
d’ancians busquessin un acord
amistós. Cada cop que els d’una
famíla veien els de l’altra anaven a la
brega.
Per sort, a l’escola on anaven a classe
els menuts de les dues famílies,
Mustafà i Rebeca, les coses eren
diferents: per més que els pares els
havien prohibit que es parlessin ells
s’anaven fent cada cop més amics. I
l’amistat va continuar quan es van fer
grans. D’amagat de les seves famílies
es veien, i es veien justament en
aquest indret –em deia l’avi– on aviat
farem la festa. Llavors aquesta surera
era molt petita i solitària i encara ningú
li havia llevat el suro.
Un bon dia, el 24 d’agost de 1837,
que era la data en què Rebeca feia 20

l’autor
CEDIDA

Jordi Albertí i Oriol (Cassà de la
Selva, 1950). Llicenciat en filologia i
investigador en història i literatura
catalana contemporànies. Ha exercit
de mestre de català durant molts
anys a l’ensenyament bàsic. Ha
participat en l’edició de l’obra
completa d’Eugeni d’Ors. És
col.laborador habitual de la Revista
de Catalunya i de L’Independent de
Gràcia. Entre els anys 2000 i 2004
ha estat comissari de l’exposició
itinerant (Roma i tots els bisbats
catalans) Germinabit, l’expressió
religiosa en llengua catalana al segle
XX. Com a escriptor, ha editat Sense
àncora, premi Grandalla de poesia
d’Andorra, 1997 i El silenci de les
campanes (Proa, 2007).

anys i, com és natural, s’havia citat en
aquell lloc amb Mustafà, mentre els
dos amants es lamentaven de l’odi
que es tenien les dues famílies i de la
pobresa en què vivien l’una i l’altra, a
Rebeca va semblar-li que la surera
xiuxiuejava alguna cosa però no en va
fer cas. Al cap d’una estona va sentir
amb més claretat “tinc calor”. Ella es
va sorprendre molt i es va quedar
parada mirant-la. Quan Mustafà va
preguntar-li què feia mirant-se la
surera Rebeca li va explicar la sensació que havia tingut quan s’havia
recolzat en aquell arbre. De primer
Mustafà no en va fer cas i se’n va
burlar. Però ella, cada dia, quan es
trobaven, li repetia el que sentia. Una
setmana va tardar a mig convèncer
Mustafà. Al final, el dia trenta, mig en
broma mig en serio, va dir-li “Si passa
tanta calor amb aquest abric que duu
posat per què no li traiem?. Si vols
demà mateix porto eines i pelo la
surera.”
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Cultura
Folklore, clàssic i pop es conjuguen
en el Dia Internacional de la Música
L’Heliogàbal ret homenatge al músic anglès Robert Wyatt amb el recital ‘Moon in June’
CEDIDA: NEUS SABORIDO

El Dia Internacional de
la Música es commemora enguany a Gràcia amb
cinc concerts repartits
per la biblioteca Jaume
Fuster el mirador del
Park Güell, el centre
cívic El Coll i l’Heliogàbal. La programació
engloba estils ben diversos, des dels ritmes
folklòrics de la música
gitana búlgara fins a la
música de culte en l’homenatge a Robert Wyatt,
Moon in June.

breus
El Coll acull el
segon Festival
d’Arts Escèniques
L’Assemblea de Festes Alternatives de Vallcarca i el Coll organitza el segon Festival d’Arts
Escèniques per a la Transformació social 2008 aquest diumenge 15. El parc de la Creueta del Coll acull al llarg de la
jornada espectacles de màgia,
clown, teatre social, flamenc,
dansa tradicional, titelles, música, dansa contemporània i
espectacles de malabars i focs
de diverses companyies. Es
tracta de dotze hores seguides
d’arts escèniques, interrompudes tan sols pel dinar popular.
Amb el missatge “100% autogestió, 100% contracultura”,
l’assemblea fa una crida al públic de totes les edats.

MERITXELL DÍAZ

La celebració del Dia Internacional de la Música engega un dia
abans de la data oficial, el proper divendres 20 a la biblioteca
Jaume Fuster. Dins del cicle de
músiques del món, l’espai acull
el concert de l’Orkestina, que
portarà els ritmes de la música
gitana, tradicional i folklòrica del
patrimoni musical búlgar. La banda barcelonesa es dedica a la fusió de temes balcànics. Els integrants asseguren que els seus referents directes són Goran
Bregovic i la Fanfarria Cioccarlia.
El Grup XXI actua dissabte al
migdia a la biblioteca de Lesseps.
El convidat en aquesta sessió és
el compositor Carles Guinovart,
que interpretarà peces de cambra de Copland i Xostakòvitx, dos
icones dels Estats Units i la Unió
Soviètica, respectivament, durant
el període de la Guerra Freda.
El mirador del Park Güell esdevé
un any més un dels escenaris centrals del Dia de la Música. Hi
passaran una seixantena de mú-

L’Obrador fa els
III Seminaris de
Dramatúrgia
UNA IMATGE DEL CONCERT DE CLOENDA DEL XX TRADICIONÀRIUS

sics de les bandes Los Subterráneos, Pequeña Mc, To die
for, Los Madalenas, Kassius,
Dirt, Sado, Kaotikos i Canal 69.
Es tracta de les bandes que assagen al Casal de Joves i al centre
cívic del Coll. Altre dels clàssics
d’aquesta cita musical és l’Orquestra de flautes dolces Musicus,
amb més de vint anys d’experiència, que actua a les 19.30 al
centre cívic del Coll. La jornada
clou amb la nit d’homenatge a
Robert Wyatt, Moon in June, a
l’Heliogàbal. Wyatt és considerat
una llegenda viva, fundador de
bandes com Soft Machine i
Matching Mole, fins que va iniciar la seva carrera en solitari
després de caure d’un tercer pis
i quedar paralític.

Ai, Ai, Ai! i Dúmbala Canalla
clouen el XXI Tradicionàrius
Després de tres mesos de concerts, un atípic Tradicionàrius
per les dates en què s’ha celebrat,
es tanca aquest divendres amb
un doble concert a la plaça de
Rius i Taulet. La rumba catalana
dels Ai,Ai,Ai! començarà a les
deu del vespre amb els temes del
recopilatori Les millors cançons del
mil.leni passat. Tot seguit, passaran per l’escenari Dúmbala Canalla i Les Madeleines, que uniran els seus instruments en l’ano-

menada La Transfrontalière de
l’Amor. La cloenda també comptarà amb els xanquers, el foc i
els malabarismes del grup Xarop
de Canya, que portarà a la plaça
el seu espectacle Terrabastall
XXL. Amb aquesta nit de concerts, el Tradicionàrius s’acomiada fins d’aquí uns mesos, quan
el festival tornarà a les seves dates habituals a la remodelada seu
que es va inaugurar el passat 4
d’abril.

Argelaguer acull del 5 al 13 de
juliol els III Seminaris Internacionals de Dramatúrgia de
l’Obrador de la Sala Beckett.
L’objectiu principal de la troba
és l’intercanvi d’experiències
teatrals i de pràctica escènica.
Així, durant set dies d’activitat
permanent els participants poden submergir-se en l’ús de
noves tècniques. Hi haurà també un taller internacional d’autors que reuneix noms emergents de diversos països, com
la francesa Marion Aubert,
l’alemany Philipp Löhle i el català Josep Maria Miró. El programa preveu tallers de creació escènica, text teatral i escriptura a peu d’escenari. També es prepararà una programació nocturna d’espectacles
oberta al públic.

cartellera
CINEMES
BOSQUE MULTICINEMES. Rbla. del
Prat, 16 - Tel. 93 217 26 42.
• El incidente. 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.
• Casual Day. De dv a dj, 16.00, 18.00.
• Fuera de carta. Dv i ds, 22.10,
00.40; de dg a dj, 22.10.
• 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.
• 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 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.
• 12. Dv i ds, 16.00, 19.00, 22.00,
00.50; de dg a dj, 16.00, 19.00,
22.00.
• 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.
• An american crime. 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, 16.00, 19.00,
22.00, 00.40; de dg a dj, 16.00, 19.00,
22.00.

Passis: ds i dg, 16.00, 17.30. No es
país para viejos. Passis: 19.50. Viaje
a Darjeeling. Passis: ds i dg, , 22.05;
dv, de dll a dj, 16.00, 17.55, 22.05. El
viatge de la llum. Passis: 23.55.

CASABLANCA-KAPLAN. Pg.Gràcia, 115
• Sala 1: La vida sin Grace (VOSE). Passis: 16.00, 17.35, 19.10, 20.50, 22.30.
• Sala 2: El incidente (VOSE). Passis:
15.50, 17.30, 19.10, 20.50, 22.30.

LAUREN GRÀCIA. Carrer Bailén, 205.
• Sala 1: Indiana Jones i el regne de la
calavera. Passis: 16.30, 19.30, 22.10.
• Sala 2: Casual Day. Passis: 16.30,
18.30, 20.30, 22.30.
• Sala 3: El incidente. Passis: 16.20,
18.20, 20.20, 22.20.
• Sala 4: Iron Man. Passis: 16.45, 19.45,
22.10.

CASABLANCA-GRÀCIA. Girona, 175.
• Sala 1: Una chica cortada en dos. Passis: 15.50, 17.55, 20.00, 22.05.
• Sala OZU: A la soledad. Passis: 16.00,
17.35, 19.10, 20.45, 22.20 (aquest
darrer passi compta amb la presència
del director).
• Sala 3: Franklin y el tesoro del lago.

VERDI. Verdi, 32 - Tel.: 93 237 05 16.
• Sala 1: 12 (VOSE). Passis: 16.00, 19.00,
22.00.
• Sala 2: Aleksandra (VOSE). Passis:
16.10, 18.20, 20.25, 22.35.
• Sala 3: Elegy (VOSE). Passis: 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.

SALA BECKETT. Alegre de Dalt, 55.
• La Caixeta, de CaboSanRoque (fins
al 15/06).

VERDI PARK. Torrijos, 49. Tel.: 93 217
88 23.
• Sala A: La antena. Passis: 16.05,
20.30. Una chica cortada en dos
(VOSE). Passis: 18.15, 22.35.
• Sala B: Pretextos (VOSE). Passis: 16.10,
18.20, 20.20, 22.35. Cut (Els Verdi amb
els curtmetratges). Passi: 22.00.
• Sala C: Antes que el diablo sepa que
has muerto (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.

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. La
fase anal. Dv, 20.30. Tres monólogos
de risa. Dg, 20 h. Esperando a...
Godoy. Ds, 19 h. La vida no lo es
todo. Dj, 21 h. Desconcierto de
monólogos. Dv, 22 h. Las gallegas.
Ds, 23.30.

TEATRES
JOVE TEATRE REGINA. Sèneca, 22.
• Rosegó, el gos rodamón (fins al 15/
06). Ds, 18 h, i dg, 12 i 18 h.

• Sala Xavier Fàgregas. + Noches de
monólogos. Ds, 22. h. 2º Campeonato
Impro-fighters. Dv, 22.30. Improshow. 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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Esports
El Catalunya encara l’ascens davant
l’Olot amb un avantatge de deu gols
Els graciencs van guanyar als de la Garrotxa per 13 a 3 al primer partit de la promoció
ÈRIC LLUENT

La sorpresa va arribar a
casa del Catalunya la
setmana passada. Tot i
que l’equip de Gràcia
sortia amb la motivació
pels núvols i s’esperava
una victòria local, ningú
no hagués dit mai que la
diferència final en el
marcador fos tant exagerada, menys quan l’equip
amb qui s’enfrontava ha
competit enguany a la
categoria superior. 13 a
3 va ser el resultat d’un
partit que Tato García,
entrenador gracienc, ha
definit com a “quasi
perfecte”.

breus
Els cantaires del
CEG homenatgen
Albert Musons
El novè Concert de Primavera
dels Cantaires Muntanyencs del
Club Excursionista de Gràcia
(CEG) homenatjarà aquest dissabte Albert Musons, periodista, historiador i polític local, a
més de Soci d’Honor del CEG.
Amb aquest concert anual, al qual
Musons hi assistia cada any des
del 2000, quan es va crear, els
cantaires graciencs volen reconèixer la tasca de l’exconseller de
Cultura amb un programa musical de dotze cançons. A més,
fora de programa s’interpretarà
la cançó Jo els he vist, la lletra de
la qual és d’un poema de Musons
musicat per Víctor Barbé. A l’inici de l’acte, Albert Balanzà, director de L’Independent, farà una
glossa de l’homenatjat i Anna
Musons dirigirà unes paraules en
nom de la família.

ÈRIC LLUENT

L’equip de waterpolo de Gràcia,
el CN Catalunya, és més a prop
que mai de pujar a la primera
divisió estatal. Aquest dissabte,
a dos quarts de vuit, jugarà el darrer i decisiu partit contra l’Olot
en el segon matx de la promoció
d’ascens. Els olotins, que lluiten
per no baixar de categoria, van
perdre la setmana passada 13 a
3, cosa per la qual sembla gairebé impossible que els de la Garrotxa guanyin l’eliminatòria, ja
que haurien de derrotar als
graciencs per 11 gols de diferència. Tato García, entrenador del
Catalunya, va explicar fa una setmana a L’Independent que el seu
objectiu era guanyar a casa i deixar una distància de 4 o 5 gols
per afrontar la tornada amb
“tranquil.litat”. Finalment la distància és de 10 gols i això fa que
l’ascens estigui gairebé a tocar.
“El nostre objectiu és acabar la

El bàsquet
femení escapulat
puja a Segona

L’EQUIP DE WATERPOLO GRACIENC, EN EL PARTIT QUE VA TANCAR LA LLIGA

temporada guanyant, passantnos-ho bé i donant una bona
imatge, per tant, sortirem a guanyar des del principi, com sempre”, ha explicat García aquesta
setmana.
Respecte el partit del passat dissabte García explica que el seu
equip semblava “un cicló” durant
el primer quart, quan els
graciencs van aconseguir un resultat parcial de 6 a 2. Al final
del tercer quart el marcador ja
estava 13 a 3 i durant els darrers
7 minuts de partit cap dels dos
equips va anotar cap gol, tot i tres
pilotes al pal del Catalunya, que
haurien fet augmentar la golejada. Amb tot, si es confirma la
victòria el CN Catalunya serà
equip de primera divisió la temporada vinent.

Villaécija i Muñoz participen
al 25x25 de l’Esportiu Claror
L’Esportiu Claror celebra des
d’aquest divendres a les sis de
la tarda i fins dissabte a les set
del vespre el 25x25, és a dir, 25
hores de natació fent els 25 metres de la piscina del club. A
aquest acte esportiu i solidari,
ja que els fons que es recaptin
es dedicaran a la Fundació Esclerosi Múltiple, hi acudiran
dos destacats nedadors medallistes als darrers campionats
europeus de natació, Èrika
Villaécija i Rafael Muñoz. Tots

dos assistiran a la darrera hora
del 25x25 i faran acte de presència durant el lliurament de
la recaptació econòmica a la
Fundació Esclerosi Múltiple,
que rebrà un euro per cada piscina que s’hagi realitzat durant
les 25 hores.
Aquesta proposta esportiva amb
pocs zprecedents s’emmarca
dins dels actes de celebració del
primer quart de segle de l’entitat gracienca, ubicada al carrer
Sardenya.

El sènior femení de la secció
de bàsquet de l’Europa va firmar l’ascens a segona catalana
el cap de setmana passat imposant-se als dos partits que va
disputar contra el Calaf. El primer partit a domicili el van
guanyar les gracienques per 44
a 56 i el segon, a la pista de la
Creueta del Coll, el van resoldre amb un 64 a 46. El conjunt femení ha acabat la temporada amb tan sols tres partits perduts a la lliga i dos durant la fase de promoció. Amb
aquest ascens la secció de bàsquet ha confirmat el triplet durant l’any del centenari, ascendint el tres primers equips: el
masculí A i B i el femení.
CEDIDA

Xavier Arias: “Ha estat l’expedició
que més coses hem après”
L’excursionista afirma que al cim de l’Everest hi havia “caravana”
È. LLUENT

Els integrants de l’expedició del
Club Excursionista de Gràcia
(CEG) a l’Everest, Xavier Aymar i
Xavier Arias, ja han arribat a
Barcelona, tots dos en bones condicions tret de la fissura al peroné
que va patir Arias durant tota l’estada al Nepal. Tant Aymar com
Arias, que entre els dos sumen set
10

vuit mils, han reconegut que el dia
de l’ascensió al cim no van poder
gaudir a causa de la gran quantitat
de gent que hi havia a la muntanya. “Si ja molesta trobar-te una
gran gentada a les escales d’un gran
centre comercial, imagina’t arribar
a dalt de l’Everest i que hi hagi caravana”, ha comentat Arias aquesta setmana. L’excursionista del
CEG també ha destacat el gran

nivell d’aprenentatge que ha assolit, juntament amb el seu company,
en una expedició que ha estat plena de traves i impediments, des
de les restriccions de l’exèrcit nepalès fins a les cues per arribar al
cim, passant per la lesió. “He après
a prendre decisions, ha saber patir, a nivell logístic, hi hagut moltes coses ha millorar, però ho tindrem en compte en properes aven-

XAVIER ARIAS I XAVIER AYMAR, AMB PETER HILLARY

tures”, afirma l’expedicionari
gracienc. De cara al futur els Xavis
encara no tenen cap projecte definit. De moment, Arias explica que

el més important és estar amb la
família i treballar, ja que “dos mesos fora de casa fan que en tornar
tinguis pendents moltes coses”.
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Activitat econòmica
El preu mig del lloguer se situa
en el 984,59 euros mensuals
Un total de 2.515 inquilins van signar un contracte de renda al 2007
C EDIDA

Gràcia és el quart districte més car en el
rànquing de preus de
lloguer d’habitatge. De
mitja, llogar un pis a la
Vila té un preu de
984,59 euros, segons
les dades de la Secretaria d’Habitatge de la
Generalitat. L’organisme
observa que s’ha produït una contenció dels
preus en el darrer any.
REDACCIÓ

Sarrià-Sant Gervasi es manté al capdavant del rànquing de preus de
lloguers. Un inquilí paga de mitja
1.260,95 euros per un pis a aquest
Districte. El segon i el tercer lloc
l’ocupen Les Corts i l’Eixample. La
zona més econòmica per llogar un
habitatge és Sant Andreu, on el
preu mig és de 883,84 euros.
Informe del Patronat

D’altra banda, un estudi del Patronat Municipal de l’Habitatge
sobre l’evolució dels indicadors de
la construcció durant el segon semestre de l’any passat, fixa que
entre el 2006 i el 2007 el preu del
metre quadrat del pis de lloguer
va augmentar un 20,6%. Així, el
lloguer mig contractual era de
17,77 euros per metre quadrat i

ELS PREUS DEL LLOGUER S’HAN CONTINGUT EN ELS DARRERS MESOS

mes, és a dir, el més elevat de la
ciutat. L’increment coincideix
amb un descens en el preu dels
habitatges d’obra nova, d’un –
2,6%, i de segona mà, del –2%.
Durant el 2007, es van 2.515 nous
contractes de lloguer, 571 el primer semestre i 653 el segon. L’informe també remarca que l’any
passat es van començar a construir
458 habitatges i es van acabar 141.
En total, estaven en construcció
1.335, el que suposa un 23% més
que al 2006. En l’apartat que fa
referència al nombre d’habitatges
protegits acabats, tant de promoció pública com de preu concertat, no n’hi ha cap.

rànquing
DISTRICTE

PREU

Sarrià-St Gervasi

1.260,95

Les Corts

1.184,49

Eixample

1.160,17

Gràcia

984,59

Sant Martí

979,99

Sants-Montjuïc

935,62

Horta-Guinardó

907,49

Nou Barris

902,51

Sant Andreu

883,84
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Podgórze, a l’altra banda del Vístula

Pere Martí

mirada enfora

la torratxa

CEDIDA

Hi ha una plaça, amb
cadires de diferents
alçades. Unes grans,
d’altres petites, repartides per la superfície de
l’espai. No és d’estranyar que a primera vista
semblin peces d’una
exposició d’art contemporani, sense un sentit
massa evident. Els
autòctons, però, volen
que es conegui la història i l’expliquen: es
tracta d’un memorial
realitzat per Piotr
Lewicki i Kazimierz
Latak i finançat pel
cineasta Roman
Polanski per recordar
tots els jueus que vivien a Cracòvia (Polònia) i
que van haver de creuar
el pont cap al gueto.

Van carregar amb les seves pertinences, roba, mobles, màquines
d’escriure, objectes personals...
i van passar d’una banda a l’altra
del riu Vístula, cap al gueto de
Podgórze. La història diu que van
ser 15.000 els jueus que van desplaçar-se i van viure a l’interior
d’aquella ciutat emmurallada entre el març de 1941 i el març de
1943. Avui, encara es poden contemplar restes del mur del gueto,
al número 62 del carrer
Limanowskieto i al número 2529 del carrer Lwowska, que ens
fan sentir que allò va ser real.
Els arquitectes de la plaça de les
cadires, l’anomenada plaça dels
Herois del Gueto, van intentar
canviar el seu nom pel de plaça
de la Nova Concòrdia, ja que
abans del 1948 l’espai es denominava plaça de la Concòrdia.
Els cracovians prefereixen, però,
seguir fent referència al gueto. Els
nazis congregaven els jueus en
aquest punt per transportar-los al
camp de la mort de Belzec.
A la mateixa plaça, es troba la
farmàcia de Tadeus Pankiewicz,
l’Àguila de Cracòvia. Durant
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Canons

LA PORTA D’ENTRADA DE LA FÀBRICA D’OSKAR SCHINDLER

l’ocupació nazi de Polònia, al gueto
de Podgórze hi havia quatre farmàcies propietat de persones no jueves. Els alemanys els hi van oferir
la possibilitat de traslladar-se a la
zona ària de la ciutat. Pankiewicz
va declinar l’oferta i es va quedar
dins del gueto. L’escassetat de medicaments era una constant a

1.492 persones
van morir aquell
dia al crematori
de Birkenau
Podgórze. El farmacèutic va començar a dur a terme una sèrie d’operacions clandestines per poder donar medicaments de forma gratuïta als residents del gueto. Així, l’habilitat de Pankiewicz va permetre
que molts jueus continuessin amb
vida. Anys més tard, se li concediria el títol de Just de les nacions, en
reconeixement a aquella tasca desinteressada.
Altre dels noms que la història de
Podgórze tampoc oblida és el
d’Oskar Schindler. Steven Spielberg
va explicar la vida d’aquest empre-

sari alemany en el film La lista de
Schindler. Era un oportunista, un
home de negocis que es va instal·lar al gueto per poder beneficiar-se
de les condicions de la mà d’obra
barata. De retruc, Schindler va
aconseguir evitar que 1.098 jueus
patissin les misèries del camp de
treball de Plaszow, contractant-los
a la seva fàbrica del carrer Lipowa.
Avui la fàbrica continua dempeus i
es pot visitar el despatx de
Schindler. Existeix també el projecte
de transformar-la en un museu que

expliqui la història dels jueus que
hi van passar per allà.
El 13 de març del 1943 es va posar punt i final al gueto de
Podgórze. Els jueus que els nazis
van considerar que encara tenien forces per treballar van ser enviats al camp de treball de
Plaszow. La resta, al camp
d’Auschwitz-Birkenau. Aquell
mateix dia van morir al crematori de Birkenau 1.492 infants,
dones i persones grans procedents de Podgórze.
CEDIDA

LES CADIRES DE LA PLAÇA DELS HEROIS DEL GUETO

Bones notícies: l’exèrcit
espanyol es retira de
Montjuïc. La fotografia dels
canons sortint per la porta
principal fa goig, però no
ens enganyem, no estem
davant d’una rendició. Avui
les guerres no es fan amb
canons, es fan a través dels
mitjans de comunicació,
sobretot amb la ràdio i la
televisió. L’exèrcit espanyol
es retira de Montjuïc perquè
avui ja no cal bombardejar
Barcelona, l’espanyolisme té
altres mètodes més refinats
per aconseguir els seus
objectius. No cal destruir
cases, només cal entrar-hi
mitjançant els receptors de
ràdio i els aparells de
televisió. Els canons han
estat substituïts per les ones
episcopals i pels programes
d’excitació patriòticofutbolística com el que
aquests dies emet una
cadena de televisió privada
presumptament progressista amb motiu de l’Eurocopa
2008. Per no fer un frau a
la memòria, hauríem
d’evitar que el castell de
Montjuïc es convertís en un
asèptic i naïf museu per la
pau carregat de bones
intencions però que camufli
l’origen d’una infraestructura
d’ocupació militar com és
aquest castell de nefasta
memòria. Perquè entre les
seves parets s’hi ha assassinat un president de la
Generalitat i centenars de
persones hi han estat
torturades i empresonades,
no només perquè eren
d’esquerres, sinó sobretot
perquè eren catalans i
catalanes.

