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Llençolades contra l’antena del Rubens

Els veïns de passeig de Mare de
Déu del Coll han anunciat
llençolades contra l’antena de te-
lefonia mòbil que Telefónica vol
instal·lar al terrat de l’hotel Rubens.
Els afectats esperen una resposta
d’Urbanisme al plec d’al·legacions
que van presentar el passat 9 de
maig contra el receptor. En el do-
cument es detalla que “no es com-

pleixen les distàncies de seguretat
exigides, s’ofereixen dades enga-
nyoses, es calculen graus d’incli-
nació de manera incorrecta, i tot
i que l’operadora fa esment d’una
sola antena, la coberta de l’hotel
en té instal·lades cinc”. D’altra
banda, els responsables de l’hotel
s’han compromès de paraula a no
col·locar l’antena però els veïns

volen un compromís per escrit,
“perquè les paraules se les endú el
vent”. En els llençols que anunci-
en que penjaran si la resposta
d’Urbanisme no els hi és favora-
ble, els veïns explicaran els riscos
que té per a la salut tenir una an-
tena de telefonia tan propera a les
persones.
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Mentre no hi hagi acord en-
tre el president i el regidor del
districte, el republicà Ricard
Martínez i el socialista Gui-
llem Espriu, les entitats no
tornaran a celebrar la Diada
de l’11 de setembre a la seu
de Rius i Taulet i recuperaran
la celebració que ja feien fa
dos anys a nivell particular.
Així ho apunta el portaveu del
G-6 en una carta enviada a
L’Independent.
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Macanás i Nesta

La fàbrica tèxtil Macson es

refunda en espai de disseny
MERITXELL DÍAZ

La fàbrica tèxtil Macson del car-
rer Biada, coneguda popularment
com el Duomo, ha passat a ser
des d’aquest dijous la nova seu
de l’Istituto Europeo di Design,
l’escola de moda i disseny que va
obrir les seves portes a Gràcia
l’any 2002 a l’antiga fàbrica de
xocolata del Torrent de l’Olla. La
inauguració completa del nou es-
pai es farà al 2011 i al llarg
d’aquest període s’aniran obrint
aules i tallers de forma progres-
siva, mentre l’empresa de moda
reubica les seves oficines i l’ofer-
ta d’outlet. L’IED ha anunciat
una inversió de 2,5 milions
d’euros per adaptar la instal·-
lació a les seves necessitats.
Macson es va ubicar a Gràcia
l’any 1942, després que s’ender-
roqués un convent de monges
que hi havia al solar.

Pàgina 13

CEDIDA: ALÍCIA CLARAMUNT



2

de Gràcia
27 de juny de 2008

l’independent



3

de Gràcia
27 de juny de 2008

editorial

Adéu a la Macson
La històrica fàbrica tèxtil Macson del carrer Biada, un dels

pocs grans espais industrials que quedaven dempeus al

nucli històric de Gràcia, ha començat a plegar veles en un

procés paulatí que durarà tres anys i que suposarà el salt

definitiu de l’Istituto Europeo di Design, instal.lat al Torrent

de l’Olla des del 2002, com a pol d’atracció d’estudiants i

especialistes en el disseny a nivell internacional. Seixanta-

sis anys després que obrís les seves instal.lacions i de

convertir-se en un referent d’una manera de comprar

gairebé desapareguda a la ciutat, l’actual fàbrica, com a

marca estesa a tot l’Estat, ja només mantenia a l’espai del

carrer Biada les oficines centrals i l’oferta d’outlet. L’Istituto,

arribat a un espai de la Vila que s’havia fet famós per la

casa okupada de Can Cacau (per una antiga fàbrica de

xocolata), s’ha anat engrandint amb els anys i ha transfor-

mat una zona on abans hi havia merament habitatge i la

tristament famosa comissaria del Cos Nacional de Policia

en un conjunt urbanístic on conviuen els veïns de sempre

amb residències d’estudiants, papereries i bars i botigues

de moda. I, de manera immediata, la zona encara registra-

rà una nova transformació

amb l’arribada de nous

veïns que han pogut

pagar prop de 100

milions de les antigues

pessetes per als pisos de

la nova plaça interior de

les Dones del 36.

Gràcia està canviant i l’adéu de la Macson és un símptoma

més de la transformació social de Gràcia, la Vila que

pretén deixar de ser una zona d’oci barat de la ciutat

impedint la concessió de noves llicències de bars i que, de

retruc, rep la invasió d’un altre concepte d’oci, el de les

botigues i restaurants de moda, que no sofreixen cap

mena de limitació com el que pateixen els bars. L’adéu de

la Macson és també un senyal de reconversió industrial

tardana d’antigues fàbriques que han acabat acollint super-

mercats (com el del carrer Bellver), habitatges (com el de la

indústria farmacèutica del carrer Cardener) o possible ús

cultural (com la Caldera de Torrent d’en Vidalet). L’adéu de

la Macson fa despertar del somni d’aquells que es pensen

que Gràcia encara és un poble, perquè limiten aquest

concepte a l’estructura de places i carrers peatonals que

mai ha tingut Barcelona. L’adéu de la Macson és la constata-

ció que Gràcia ja és una ciutat dins d’una ciutat, on s’aban-

dona el concepte de poble i tots som més iguals.

Gràcia està canviant iGràcia està canviant iGràcia està canviant iGràcia està canviant iGràcia està canviant i
l’ampliació de l’Istitutol’ampliació de l’Istitutol’ampliació de l’Istitutol’ampliació de l’Istitutol’ampliació de l’Istituto
a la Macson és nomésa la Macson és nomésa la Macson és nomésa la Macson és nomésa la Macson és només
un altre símptomaun altre símptomaun altre símptomaun altre símptomaun altre símptoma
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cartes al director

Recentment s’ha iniciat,

liderada per Dones en

Xarxa, la campanya Més

dones als mitjans, més

dones opinant, amb l’objec-

tiu d’aconseguir una major

presència de les dones en

els mitjans de comunicació

i, sobretot, als espais

d’opinió. En general, els

espais d’opinió continuen

sent endogàmics, compten

amb un nombre reduït d’

opinadors i plantegen

temes establerts i redun-

dants sense donar pas a

veus més diverses i plurals.

Tot sovint, en els debats,

tertúlies i columnes els

homes estan sobrerepre-

sentats i és impensable

encara que es tractin els

temes amb perspectiva de

gènere, analitzant com cada

qüestió pot afectar de

manera diferent els homes i

les dones. Si tenim en

compte la influència que

aquests espais tenen en la

formació de pensament i

opinió la qüestió no és

insignificant.  Per això, s’ha

decidit endegar aquesta

campanya i enviar una

carta oberta als mitjans de

comunicació reclamant una

“presència més elevada de

dones als espais d’opinió i

la incorporació paritària de

dones a la televisió, la

ràdio, la premsa escrita, ja

sigui en tertúlies, en debats

o amb articles d’opinió.”  

Quan em desplaço

amb el cotxe per

Barcelona i torno cap a la

Vila tinc una sensació

desagradable, i és que he

anat veient places d’àrea

verda lliures fins que

arribo a la nostra, la 16.

No sé què en diuen els

tècnics, però per l’experi-

ència del dia a dia puc

afirmar que és de les més

ocupades, ja sigui per les

característiques especials

de la nostra xarxa viària

o per l’escassetat d’apar-

caments subterranis.

El que és clar és que el

tema requereix una

solució. I al meu entendre

només pot ser una: la cons-

trucció, per part de l’Ajunta-

ment de grans aparcaments en

vertical, estratègicament

repartits per tot el perímetre

del barri. En lloc de ser un

aparcament privat amb tarifa

per minut, serien places

públiques, de zona verda i zona

blava, i així tant els residents

com els visitants resoldríem un

dels nostres problemes més

importants.

Jordi Droguet-Bernís
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El confidencial

de L’Independent el dependent

Tota la Vila de Gràcia, nucli històric,

està ocupada per l’àrea verda. Tota?

Sí. Però des de fa només quinze dies.

La marxa de la Guàrdia Urbana de les

instal.lacions del carrer Trilla ha provocat

que l’espai d’aparcament exterior -tan estrets com

estaven a dins, pobres agents- es repinti del groc

exclusiu des de Santa Àgata fins a Santa Rosa al verd

identificatiu de la mesura estrella per la qual serà

recordat l’alcalde Hereu (amb permís del bícing). És

estrany que l’Ajuntament no hagi aprofitat per fer

una campanya: Creix l’espai verd a Gràcia. I tal i tal...

Per a què serveixen els

consells de barri? L’altre

dia, al de Vallcarca, em va

semblar que ens aplegà-

vem per parlar sobre el

futur del barri, però en

definitiva es va acabar

parlant de fonts, de brossa,

d’escombraries i de jocs infantils

als jardins Maria Baldó. No vull

dir que aquests no siguin temes

importants, malgrat això crec

que hauríem de prioritzar

qüestions que ens afecten el

futur. Hi ha veïns que no saben

quan marxaran, hi ha comerci-

ants que estan veient a notifica-

dors i advocats que arriben amb

una carta i un xec, i ben aviat

veurem els treballadors de

Núñez y Navarro arribant amb

les seves màquines per construir

pisos de luxe. Al consell, poc se’n

va parlar. I això em preocupa.

No sé si el Districte ens té ben

enganyats i els hi fem el joc.

Mercè Molina
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Fotos i textos: Patrícia Monge
què en penseu...

...de la davallada d’espais per a Festa Major?

Esteban Méndez

estudiant

Mari Rus

venedora

No em sembla bé perquè

acabaran per reduir espai cada

any que passi. El que s’hauria

de fer és posar més vigilància

perquè ara ja no és com

abans: la gent surt i es tracta

d’una altra manera, fan soroll i

creen problemes. 

Josefa Gallardo

propietària de bar

Francesca Martínez

jubilada

Suposo que serà millor pels

veïns que tenen els seus pisos

als carrers de festa, però si

comencen a fer-ho anirà a més

perquè no es conformaran amb

una sola retallada. 

No em sembla bé perquè serà

perjudicial pels comerciants ja

que es nota més afluència de

gent durant les festes. A més,

tallar els carrers i la circulació

a l’agost no molesta a ningú

perquè la ciutat està més

buida. 

staff
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Està bé per als veïns que viuen

a prop, però a Gràcia el que

més atrau és que la festa sigui

al carrer i que hi hagi gent

jove. És el que li dóna vida. 

ESTEU D’ACORD AMB LES TARIFES DE L’SGAE PER L’ÚS DE MÚSICA ALS BARS, RESTAURANTS I BOTIGUES? ENTRA A WWW.INDEPENDENT.CAT I VOTA

Sobre el dret a escollir escola

La vaga educativa del passat

14 de febrer denunciava que

la LEC del conseller Maragall

no aborda el repte prioritari

de l’educació: la manca

d’inversió en les escoles

públiques, deguda a poca

voluntat política i també a la

sagnia que suposa finançar

amb diners públics les

escoles privades a través

dels concerts. Les últimes

setmanes, les concertades

han contraatacat mobilitzant

els seus efectius i recollint

cent mil signatures contra la

LEC, fent veure que se

senten atacades per la llei,

quan en realitat els manté

tots els privilegis, cosa que

no els priva d’exigir més fons

públics agafant-se al discurs

del conseller que les escoles

privades també donen un

servei social. Els pares de les

privades branden orgullosos

el lema “els pares tenim dret

a escollir l’educació dels

nostres fills”. En realitat,

estan dient que volen seguir

apostant per un sistema

educatiu que segregui

segons la classe social! Puc

entendre que a nivell perso-

nal un pare vulgui que el seu

fill jugui amb avantatge

respecte els fills dels altres, i

que pensi que això ho

aconseguirà en una escola

privada. Si a més, en herèn-

cia de CiU, aquest privilegi

es paga amb diners públics,

doncs millor que millor, ja

que no tenim massa tirada a

Jordi Oriola, membre de Comunicant
tribuna

concebre aquests fons com a

necessaris per redistribuir la

riquesa i garantir la igualtat

d’oportunitats. Però una cosa

és entendre el desig d’un pare,

i una altra és acceptar que el

govern de tots i totes no actuï

per reduir els privilegis i crear

un sistema el més just possi-

ble. El pal de paller hauria de

ser garantir una bona educació

pública per a tots, en la que es

promocionin els valors del bé

comú, de les lleis i dels drets

humans, i que l’ensenyament

de doctrines i creences particu-

lars recaigui en la família i la

comunitat. I encara més, les

escoles públiques haurien de

poder compensar el deute

social que la societat té

envers les classes baixes. La

dotació econòmica per a les

escoles hauria de ser enorme

-una veritable inversió social

de futur- i no hauria de

limitar-se a la idea de donar

la mateixa educació a

tothom, sinó que hauria

d’anar més enllà, per ser

capaç de revertir la situació

en la qual les famílies

històricament més explota-

des i arraconades no poden

oferir als seus fills certes

oportunitats i vivències

indispensables per al seu

desenvolupament integral en

igual mesura que altres

capes socials.

És tan difícil de comprendre,

conseller? 

ÈRIC LLUENT

Lluís Bou

Un llibre

imprescindible

Si hi ha un llibre català imprescindible són

les memòries de Josep Benet. És sensacional

com grata les arrels del país. Benet és un

personatge polièdric, que toca moltes tecles. Amb un peu a

l’Escolania de Montserrat, un altre a l’antifranquisme, un

tercer a Unió Democràtica i un quart al PSUC, del qual va ser

candidat a la presidència de la Generalitat. Però per sobre de

tot Benet és un historiador, i aplica la seva tècnica a les

vivències que explica. Constantment s’eleven de l’anècdota

personal a la categoria, en una història trepidant, tot i que en

alguns punts esquinçadora. Fa feredat constatar com els

catalans topem sovint en les

mateixes pedres, com caiem

en errors que cap altre poble

no cometria. El llibre explica,

sense voler-ho de forma

expressa, com a la guerra

civil espanyola s’hi va sumar

una guerra civil catalana,

potser amb formes encara menys civilitzades. I també perquè

Catalunya va perdre tota ella, per un excés de verbalisme,

d’individualisme i de radicalisme. A fi de comptes els catalans

com a país van ser derrotats a la guerra

civil espanyola, encara que alguns guanyessin la guerra civil

catalana interna.

Com sorprenen alguns dels relats: el cainisme català que

porta el país a la derrota. La dreta catalana civilitzada,

europea i culta però elitista.

L’esquerra catalana social i

lluitadora però totalitària,

intolerant i absurda fins i tot

amb els de la seva corda. La

dreta espanyola cavernícola i

militarista. I l’esquerra espa-

nyola internacionalista però

per sobre de tot castellanista. Aquest és el còctel de país que

retrata Benet, amb l’historiador patint-ho en primera persona,

i que esclata en confrontació sagnant amb el conflicte.

Què hauria passat si Francesc Macià hagués viscut dos anys

més? Què hauria succeït si Lluís Companys i Francesc Cambó

haguessin format el govern d’unitat nacional que sondejaven

ERC i la Lliga el 1935? Benet es fa aquestes preguntes, i en

dóna algunes respostes. El llibre s’hauria de llegir a l’escola. 

la setmana

Benet dóna respostaBenet dóna respostaBenet dóna respostaBenet dóna respostaBenet dóna resposta
en les seves memòriesen les seves memòriesen les seves memòriesen les seves memòriesen les seves memòries
a per què Catalunya vaa per què Catalunya vaa per què Catalunya vaa per què Catalunya vaa per què Catalunya va
perdre la guerraperdre la guerraperdre la guerraperdre la guerraperdre la guerra

El pal de paller hauriaEl pal de paller hauriaEl pal de paller hauriaEl pal de paller hauriaEl pal de paller hauria
de ser garantir unade ser garantir unade ser garantir unade ser garantir unade ser garantir una
bona educació públicabona educació públicabona educació públicabona educació públicabona educació pública
per a tothomper a tothomper a tothomper a tothomper a tothom

Què hagués succeït siQuè hagués succeït siQuè hagués succeït siQuè hagués succeït siQuè hagués succeït si
Companys i CambóCompanys i CambóCompanys i CambóCompanys i CambóCompanys i Cambó
haguessin format elhaguessin format elhaguessin format elhaguessin format elhaguessin format el
govern d’unitat?govern d’unitat?govern d’unitat?govern d’unitat?govern d’unitat?
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Política
Les entitats es desmarquen de la Diada

oficial mentre no hi hagi acord polític
Adverteixen que la petició de fer un programa únic amb tothom no ha estat escoltada

A falta de poc més de

dos mesos per celebrar

la Diada, tot està a l’aire:

no hi ha acord polític i,

per postres, aquesta

setmana, les entitats que

l’any passat s’hi van

afegir, han anunciat en

una carta enviada a

L’Independent, que no

participaran en els actes

oficials que organitza el

Districte mentre el presi-

dent i el regidor del

districte, Ricard Martínez

i Guillem Espriu, arribin

a un pacte.

LA DIADA DE L’ANY PASSAT VA COMPTAR AMB UNA ÀMPLIA REPRESENTACIÓ DE LES ENTITATS LOCALS

MERITXELL DÍAZ

ALBERT BALANZÀ

El president de Lluïsos de Grà-
cia, Jordi Casassas, i portaveu de
les entitats que l’any passat van ad-
herir-se per primera vegada a la
celebració de la Diada oficial de
l’11 de setembre, organitzada pel
Districte, ha assegurat que en-
guany, a la vista de l‘actual desa-
cord entre Martínez i Espriu (ve-
geu L’Independent núm. 256) “re-
cuperarem el nostre model de Di-
ada, amb l’ofrena i el posterior
aperitiu”. Tradicionalment, les
entitats, sobretot les històriques
que formen part del G-6 però tam-
bé altres com els Castellers o el
CE Europa, baixaven a Rafael de
Casanova a fer l’ofrena floral i les
primeres també feien una Diada
particular amb un acte a Lluïsos.
Enguany tornarà a ser així si no
hi ha una solució política de sín-
tesi. A hores d’ara, quan ja s’ha
tancat el període de plens a Rius
i Taulet, ERC ha amenaçat de tor-
nar-se a manifestar davant del dis-
tricte com l’any passat i Martínez

La Diada alternativa uneix de

nou els grups independentistes

Les tornes han canviat. Si els
últims anys era la Diada ofici-
al la que suscitava més plurali-
tat i la Diada alternativa que-
dava únicament organitzada
per Endavant, enguany la divi-
sió als actes institucionals es
veurà compensada per la recu-
peració de la unitat entre els
col·lectius independentistes de
Gràcia, que després de molts
anys tornaran a muntar la Dia-
da de forma conjunta, tal com
s’ha aprovat aquesta setmana en

ha enviat una proposta a Espriu.
Tots dos representants instituci-
onals defensen dos models dife-
rents de Diada: el que organitza-
va l’ara president republicà quan
era regidor, al carrer i amb par-
laments de fort contingut polític,
i el que va organitzar l’any passat
l’ara regidor socialista, a la sala
d’actes i deixant el parlament cen-
tral a les entitats.
El president de Lluïsos ha afegit
que en tota aquesta polèmica
tampoc s’ha escoltat la petició de
l’any passat de les entitats per-
què hi hagi un programa únic
amb actes oficials i alternatius.
En tot cas, Casassas ha fet una
crida a la unitat instant els re-
presentants de Gràcia a l’Ajun-
tament a “unir els esforços per
garantir l’èxit de la Diada”.  

assemblea. Sota el nom de
Col·lectius Independentistes de
la Vila, l’Ateneu Independen-
tista La Torna, Endavant i La
Sirga es concentraran a la pla-
ça Revolució i programaran di-
ferents activitats al llarg de tot
el dia. L’acte central, a manca
d’acabar de tancar alguns ser-
rells, consistirà amb un matí
d’activitats i exposicions i una
paellada popular i diverses ac-
tuacions musicals durant la so-
bretaula posterior al dinar.

breusbreus

El PP de Gràcia

estrena nova

adreça web

La junta de Gràcia del Partit
Popular ha estrenat en els úl-
tims dies la seva pàgina web
[www.ppgracia.es], que no dei-
xa de ser una redirecció del blog
Populars de Gràcia que manté
des de fa un any el membre de
l’executiva local, Miguel
Raposo, amb aportacions pun-
tuals del portaveu del partit al
Districte, Alberto Belón. 

Insults creuats

per carta entre

el PSC i ERC

Els portaveus del PSC i ERC al
districte de Gràcia, Xavier
Barberà i Àlex López, han re-
près aquesta setmana la picaba-
ralla epistolar que van engegar
després de les eleccions espa-
nyoles, ara per analitzar el re-
sultat del congrés dels republi-
cans. En una segona carta, pen-
jada al diari digital La Tortuga,
Barberà celebra que la victòria
de Joan Puigcercós al conclave
d’ERC suposi que el tripartit no
es trencarà però alhora carrega
contra el procés dels republicans
com a mostra d’italianització de
la política. “Imagina’t que tots
els congressos foren com el vos-
tre: a fregir espàrrecs l’oasi ca-
talà. Catalunya acabaria sent
una tangentòpoli italiana on no
hi ha partit sense fissures”,
apunta. “Ara que heu acabat, es-
tabilitzeu-vos, que bona falta ens
fa a tots”, afegeix. López, al seu
bloc, diu que el PSC es cubanitza
perquè no accepta fer primàri-
es i acusa el PSC de Gràcia de
no respectar les decisions del
consell plenari de Gràcia. “Amb
tanta democràcia, no us deixem
treballar”, conclou. 
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Societat
Els veïns anuncien llençolades per

l’antena de telefonia de l’Hotel Rubens
Urbanisme es pronunciarà en les properes setmanes sobre les al.legacions presentades

A l’espera que el depar-

tament de llicències

d’activitats del servei

d’Urbanisme es pronun-

ciï sobre si dóna el

permís per ubicar una

antena telefònica al

terrat de l’hotel Rubens,

els veïns del passeig

Mare de Déu del Coll

anuncien llençolades. El

veïnat de la zona va

presentar un seguit

d’al.legacions relaciona-

des amb les distàncies

de seguretat i l’incompli-

ment de les normes

reguladores perquè es

denegui la llicència de

l’antena.

MERITXELL DÍAZ

“L’hotel, lluny del centre, està en
procés d’instal·lar una antena de
telefonia mòbil en contra de l’opi-
nió generalitzada del veïnat. Exis-
teix, doncs, la possibilitat que l’es-
mentada antena comporti inco-
moditats o perills per a la salut,
per la qual cosa crec que s’ha d’in-
formar els usuaris”. Aquest és el
comentari penjat a una plana web
en què es demana que els clients
de l’hotel valorin la seva estada per
informar a altres usuaris.
El text es va penjar al novembre
de 2007, quan la polèmica sobre
l’antena de telefonia mòbil al ter-
rat de l’hotel Rubens ja havia co-
mençat. La direcció de l’hotel ha
assegurat verbalment als veïns que
volen evitar que s’instal·li l’ante-
na, però els afectats demanen el
compromís per escrit, “perquè les
paraules se les endú el vent”. Ara,
a l’espera d’un document que cer-

tifiqui la intenció de l’hotel, els
veïns del passeig de Mare de Déu
del Coll anuncien llençolades als
balcons dels edificis per explicar
els riscos d’una antena d’aquestes
característiques.
Alícia Claramunt, recolzada per
122 signatures, va presentar el 9
de maig un plec d’al·legacions a la
llicència de l’antena. “No es com-
pleixen les distàncies de seguretat
exigides, ofereixen dades enganyo-
ses, es calculen graus d’inclinació
de manera incorrecta, i tot i que
l’operadora fa esment d’una sola
antena, la coberta de l’hotel en té
instal·lades cinc”, detalla el docu-
ment. Adjunta un informe del Par-
lament sobre els perills de la tele-
fonia mòbil. El Districte espera
una resposta d’Urbanisme. 

ALÍCIA CLARAMUNT

UNA DE LES IMATGES PRESENTADES EN EL PLEC D’AL.LEGACIONS, SOBRE LA COL.LOCACIÓ DE L’ANTENA

El CEIP Rius i Taulet engega unes

obres de remodelació de 20 mesos

REDACCIÓ

Un any més tard de la data pre-
vista, comencen les obres de
remodelació del CEIP Rius i
Taulet perquè l’escola pugui aco-
llir dues línies. Segons ha infor-
mat la direcció de l’escola, els apa-
relladors engeguen la seva feina
aquest estiu i també es farà el tras-
llat del material necessari del Rius

i Taulet a l’antic CEIP Pirineus,
al carrer Josep Serrano. Els alum-
nes es traslladaran a aquestes
instal·lacions del districte Horta-
Guinardó mentre duri la refor-
ma. “És un centre que des que
va tancar acull escoles que estan
fent obres”, explica Albert Colàs,
director del CEIP Rius i Taulet.
El Consorci d’Educació de
Barcelona posarà a disposició de

Els infants es traslladen finalment a les aules de l’escola Pirineus

LA FAÇANA DEL CEIP RIUS I TAULET, QUE ENGUANY CELEBRA EL 50È ANIVERSARI

les famílies un autocar que reco-
llirà i tornarà els infants a l’esco-
la de la plaça Lesseps, per evitar
trasbalsos. A banda, també s’ofe-
rirà una petita subvenció als men-
jadors perquè els nens i nenes
puguin quedar-se a dinar i no
hagin de tornar a Gràcia. El re-
tard en l’inici de les obres es deu
al fet que les famílies no volien
que entressin les màquines amb

els infants dins les aules. Segons
les bases del contracte publica-
des pel departament de Política
Territorial i Obres Públiques, la

MERITXELL DÍAZ

Una polèmica que ja fa

un any i mig que s’allarga

Els problemes amb l’antena al ter-
rat de l’hotel Rubens vénen de
lluny. Al febrer de 2007, els ve-
ïns del Coll van començar a
moure’s per demostrar la il·-
legalitat de l’antena (vegeu L’In-
dependent 197). Llavors, Urba-
nisme va obrir un expedient a
Telefónica i va demanar que es
tragués l’antena. L’operadora
l’havia instal·lada sense permís,
considerant-la una microantena.
Quan es va fer la inspecció, es

va demostrar que pel tamany
requeria de llicència i es va
multar a la companyia. Els ve-
ïns van guanyar aquella petita
batalla. Mesos més tard,
Telefónica iniciava els tràmits
per obtenir els permisos. Des
de llavors, els veïns han recollit
prop de les 1.500 signatures
contra la instal·lació del recep-
tor i s’han dirigit a Urbanisme
per evitar que l’antena es col·-
loqui a l’hotel Rubens.

breusbreus

S’entrega l’autor

de la punyalada

del carrer Alzina

L’autor de l’apunyalament a un
jove al carrer Alzina el passat
diumenge 15 s’ha presentat al
jutjat aquesta setmana. Segons
els Mossos d’Esquadra de Grà-
cia, E.S.G. se sentia vigilat pel
cos de la policia i ha decidit
entregar-se voluntàriament al
jutjat on ha declarat. L’home,
veí de Gràcia, haurà de presen-
tar-se dos cops per setmana. La
víctima va ser ingressada a
l’hospital per ser operada de
l’atac amb arma blanca. 

Lleida mostra

la gastronomia

autòctona

La Federació de Colles de
l’Aplec del Cargol de Lleida i la
Federació Festa Major de Grà-
cia organitzen per aquest diven-
dres un tast de productes lleida-
tans al carrer Igualada 10. El
menú, que es començarà a
distribuir a dos quarts de nou,
serà gratuït i constarà de dife-
rents productes com els cargols
a la gourmande, coca de recapte,
pa torrat amb oli de Lleida, pe-
res i pa de cargol. Segons Ricard
Estruch, president de la Federa-
ció Festa Major de Gràcia, aquest
és “una acte de germanor que vi-
sualitza les bones relacions entre
Gràcia, l’Aplec i la ciutat de
Lleida”. En aquest sentit, Estruch
afirma que en un futur es conti-
nuaran fent “més intercanvis
culturals”. Una de les possibili-
tats, de cara a mostrar la tradi-
ció gracienca al lleidatans, és la
de fer un petit guarnit en algun
tram de carrer o placeta de la
capital de Segre durant la seva
Festa Major, tot i que encara no
hi ha res concretat. 

remodelació tindrà una durada
de 20 mesos. L’adjudicació de les
obres es va fer al febrer de 2007
a l’empresa AT-3 SCP. 
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A.B.

L’Institut Municipal d’Educació
de Barcelona (IMEB) ha desig-
nat la professora Mònica Albet
(Mèrida, Veneçuela, 1956) com
a nova directora del CEIP Rei-
na Violant, posant fi d’aquesta
manera a la crisi de direcció
que atravessava l’escola des que
el 15 de juny de l’any passat es
quedés sense màxima respon-
sable . Albet, que ha passat en
els últims anys per la direcció
d’educació infantil d’Unió Eu-
ropea d’Esport per a Tothom i
va ser responsable dels volun-
taris olímpics, ha estat aquests
últims mesos treballant a l’es-
cola com a coordinadora de
parvulari i assumirà el càrrec
oficialment l’1 de juliol. Tam-
bé ha treballate en el marc
d’una comissió sobre el nou
projecte pedagògic de l’escola,
en el qual s’hi inclou una apos-
ta per la formació dels mestres
i per una relació més estreta
amb l’AMPA. 

Mònica Albet

serà la nova

directora del

Reina Violant

La veterinària dels ximpanzés
Nascuda al carrer Cam-

prodon, Rosa Garriga ja

fa anys que va emigrar

de Gràcia cap a destins

tan exòtics com Borneo i

Sierra Leone. Allà, la

seva tasca s’ha centrat

en la protecció d’oran-

gutans i ximpanzés. Des

que va acabar la carrera

de veterinària tenia clar

que volia dedicar-se als

animals salvatges i com

els zoos de Catalunya

no li oferien l’oportuni-

tat, va començar l’aven-

tura per altres terres.

La llavor de la seva trajectòria es
troba en el màster de veterinària
especialitzat en animals salvatges
que va cursar a Londres l’any
1998. Rosa Garriga va entendre
que per treballar en aquest àm-
bit havia de desplaçar-se a l’ori-
gen i no va dubtar en acceptar
una plaça com a veterinària a
Borneo (Indonèsia). Els sis me-
sos com a voluntària van acabar-
se allargant a cinc anys, ja con-
tractada, a una fundació anglesa.

ROSA GARRIGA, ABRAÇADA A UN DELS XIMPANZÉS

CEDIDA

Rosa Garriga treballa a l’organització Tacugama de Sierra Leone

gent del barri
Meritxell Díaz

“Els inicis van ser durs, fins que
t’acostumes. A Borneo, el princi-
pal problema per als orangutans és
la pèrdua de boscos, els focs i la
sequera”, explica Garriga. La vete-
rinària gracienca s’encarregava de
portar-los a una àrea de bosc pro-
tegida. “Vaig marxar un cop el pro-
jecte ja funcionava perquè hi havia
un grup d’autòctons que s’havien
format per fer el relleu”, afegeix.
Llavors li va sorgir l’oportunitat de

treballar a un santuari de ximpanzés
de Sierra Leone, situat molt a prop
de la capital, Freetown. Garriga ex-
plica que el problema de l’Àfrica és
el fenomen bushmeat, “és a dir, que
maten tot allò que es belluga, per
menjar”. En aquest cas maten als
ximpanzés adults perquè tenen més
carn i les cries es queden sense fa-
mília. “La gent compra els petits
ximpanzés i els tenen a casa, tot i
que és il.legal. Tacugama [l’organit-

zació on treballa] s’encarrega de
confiscar-los i de portar-los al
santuari”, explica. Sobretot, fan
molta tasca educativa i pedagò-
gica perquè la gent entengui que
no poden tenir un ximpanzé lli-
gat a una corda i mal alimentat.
Congo, Little Boy, Chica,
Peewee, Bruno i Kouze són al-
guns dels ximpanzés de Tacugama
(www.tacugama.com). “Tots amb
la seva història, com la del Zoyas,
que és borni i coix. Té dos anys.
Quan van disparar a la mare, tam-
bé li va entrar metralla al cervell”,
subratlla Rosa Garriga. Tacugama
té en marxa un projecte d’apa-
drinament de ximpanzés a través
de la seva web. A més, té un bloc
en el qual es va informant sobre
el dia a dia del santuari. Rosa
Garriga és a més la protagonista
i la font d’inspiració de dos lli-
bres, L’estiu a Borneo i L’home del
bosc. Ambdues obres estan escri-
tes per la seva germana, Pilar Gar-
riga, que assegura que va fer el
relat perquè “si un no coneix, no
estima” i creia que era necessari
fer arribar la situació dels animals
salvatges. 
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Què oferiu?
Una àmplia gamma d’aliments
ecològics, productes per nadons,
alimentació per celíacs i nutrició.

Què us diferencia?
Acumulem una experiència de 70
anys al sector. La nostra botiga
pertany a una Associació de bo-
tigues que plantem cara al repte
de la demanda per producte eco-

lògic, tot i conservant l’ indepen-
dència de la botiga davant els
grans distribuïdors que comencen
a operar en el sector.

Quina és la vostra última no-
vetat?
L’última novetat és una línia de
cosmètica, maquillatge, tot ava-
lat amb certificat ecològic.

Com veieu el sector a Gràcia?
Gràcia és la capital del mercat eco-
lògic. Tothom que vulgui ser algú
dins d’aquest sector, està a Gràcia.

Per què és necessari cuidar-se?
Perquè només tenim una vida, i la

BASOLÍ ALIMENTS ECOLÌGICS

c/ Ramón y Cajal, 42

Tel. 93 213 09 71

Fax 93 213 09 71

biosi@biosi.cat

tenim que aprofitar i gaudir al
màxim. D’igual manera que no-
més tenim un planeta, pel qual
és fa indispensable canviar el xip
cap a un consum responsable.

Com són els graciencs?
Gràcia és cosmopolita i conver-
geix tot. És una societat multi-
nacional, multilingüe, urbana i
avançada.

Per què us hem de visitar?
Perquè som una botiga especia-
litzada, tenim un ambient aco-
llidor, i tot i ser un super d’ali-
ments ecològics funcionem com
la botiga de tota la vida.

Us voleu

anunciar en

algun dels

nostres

Truqueu-nos al

692 601 261

o envieu un mail a

publicitat@debarris.com
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GUIA
GASTRONÒMICA

DE GRÀCIA

ANUNCIA’T EN

AQUESTA PÀGINA.

TRUCA AL

692 601 261



11

de Gràcia
27 de juny de 2008

l’independent

11

Documents
RRRRREPOREPOREPOREPOREPORTTTTTAAAAATTTTTGEGEGEGEGE F F F F FOOOOOTTTTTOGRÀFICOGRÀFICOGRÀFICOGRÀFICOGRÀFIC

El Ball d’en Serrallonga
L’Esbart Comtal, els Bastoners de Barcelona i les colles de cultura popular de Gràcia han recuperat el

Ball d’en Serrallonga, un espectacle de balls tradicionals que s’havia dansat per última vegada a la

Vila l’any 1870. Un centenar de persones van representar a la plaça de Rius i Taulet aquesta dansa

que forma part del patrimoni folklòric gracienc. Fotografies: Josep Maria Contel
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Segona marató de Cant Coral. Nou corals i més de

300 cantaires, cinc hores de música i cançons. Es tracta

de la Segona Marató de Cant Coral organitzada per la Coral

Baluern i que comptarà amb l’actuació del Cor d’Adults

de l’Orfeó Gracienc, la Coral La Pinya, la Coral Iubilo, la

Coral Llaç d’Amistat, el Cor Albada, el Cor Creixent, la

Societat Coral Les Flors de Maig, la Coral Crescendo i la

Coral Baluern.

El Centre (Ros de Olano, 9)

Dissabte, 28 de juny de 17 a 22 h

recomanem
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Grey Matter.

Desig (Mare de Déu dels

Desemparats, 14-16), 20 h

Representació teatral: Tas-

tem Shakespeare.

Lluïsos de Gràcia (Plaça del

Nord, 7), a les 20.30

Gran sopar de Festa .

Grassot, a les 22 h

Revetlla de Sant Pere: The

Garvey’s.

Grassot, a les 23 h

� 29 de juny

Festa Major d’en Grassot:

Trobada Castellera al

Camp d’en Grassot, amb

els Castellers de la Vila

Festa Major d’en Grassot:

Ballada de sardanes

amb la Cobla Sant Jordi-

Ciutat de Barcelona.

Pl. de la Sedeta, a les 11.30

Festa Major d’en Grassot:

Sardinada.

Grassot, a les 14 h

Festa Major d’en Grassot:

Xocolatada per a in-

fants i grans.

Grassot, a les 18 h

Tallers infantils a càrrec

dels Mossos d’Esquadra.

Grassot, a les 18.30

de Gràcia, els Castellers

de Lleida i els Marrecs de

Salt.

Passeig de Sant Joan (entre

Indústria i Còrsega), a les

12 h

Festa Major d’en Grassot:

Jocs infantils

Grassot, a les 18 h

Cloenda del taller de teatre

d’adults: No hi ha lladre

que per bé no vingui +

Els morts es facturen i

les dones es despullen.

Lluïsos de Gràcia (Plaça del

Nord, 7), a les 19 h

EXPOSICIONS

� Fins al 28 de juny

Exposició: Mirades, de

Vall Karsunke.

Galeria Espai[b] (Torrent

de l’Olla, 152)

� Fins al 30 de juny

Exposició: Una il.lusió

òptica és una veritat

òptica.

CC La Sedeta (Sicília, 321)

Exposició fotogràfica:

Proximitats, de Jaume

Pujol.

Galeria H
2
O (Verdi, 158)

Exposició col.lectiva

multidisciplinària.

Julia Karp Gallery

(Torrijos, 70)

Exposició de pintures: El

color tiene vida pro-

pia, de Patricia Márquez.

Associació Art-Foll ‘El Lo-

cal’ (Ros de Olano, 12)

� De l’1 de juliol al 21

de setembre

Exposició: Índia, de Toru

Morimoto.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20)

� Del 2 al 31 de juliol

Exposició: Lola surt.

Heliogàbal (Ramon i

Cajal, 80)

� Fins al 8 de juliol

Exposició: Vull la lluna,

de Marisa Carrió.

CIRD (Camèlies, 36)

� 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 ju-

venil.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20)

Mostra de turisme ju-

venil.

Biblioteca Vila de Gràcia

(Torrent de l’Olla, 104)

Exposició: Dinàmiques

de creació i territori.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20)

Exposició: The Improvi-

sation of Colour, de

Sergei Inkatov.

Galeria Tòrcul d’Art (Joan

Blanques, 44)

Exposició: Un tiro y otro,

d’Io Casino.

Cafè del Sol (Plaça del Sol,

16)

ACTES

� 27 de juny

Festa Major d’en Grassot:

3er Mercat de la puça.

Plaça de la Sedeta, de les

17 a les 21 h

Festa Major d’en Grassot:

Tallers infantils de màs-

cares , maquillatge i

globofèxia i taller de cò-

mic a càrrec de Xavier

Sabaté.

Plaça de la Sedeta, de les

18 a les 19.30

Festa Major d’en Grassot:

Exhibició de balls de saló

i de salsa.

Plaça de la Sedeta, de les

18.30 a les 19 h

Taller de fotografia de

viatges, a càrrec d’Artisal.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça de Lesseps, 20), a les

19 h

Festa Major d’en Grassot:

Sessió de micro obert de

hip hop.

Plaça de la Sedeta, 19 h

Club de lectura de cinema i

novel.la. Xerrada sobre el

llibre Gangs de Nova

York, de H. Asbury.

Biblioteca Vila de Gràcia

(Torrent de l’Olla, 104), a

les 19 h

Llibrefòrum: Suite Fran-

ces, d’Irene Nemirovsky.

El Centre (Ros de Olano, 9),

a les 19.30

Representació teatral: Be-

sos.

Lluïsos de Gràcia (Plaça del

Nord, 7), a les 21 h

Concert: Midnight Zombie

Alligator (rock).

CC La Sedeta (Sicília, 321),

a les 22 h

Festa Major d’en Grassot:

Cantada d’havaneres a

càrrec del grup Mar i

vent, amb rom cremat i

coca.

Grassot, a les 23 h

Passi del documental:

Lucio, d’Aitor Arregui i

José Mari Goenaga.

La Quimera (Verdi, 28), a

les 23 h

� 28 de juny

Cicle d’itineraris històrics

de Gràcia: Les places de

Gràcia, organitzat pel Ta-

ller d’Història de Gràcia.

Plaça de Rius i Taulet, 10 h

Festa Major d’en Grassot:

III Concurs gastronòmic

de truites.

Grassot, al llarg del dia

Nocturn de swing:

Esther Chamarro

Quintet.

Plaça de la Sedeta, 20 h

� 30 de juny

Taller de fotografia de

viatges, a càrrec d’Artisal.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça de Lesseps, 20), a

les 19 h

Cicle ‘Bitllet d’anada’: Li-

teratura actual al

Marroc, xerrada a càrrec

de Salah Herrad, educador

social i expert en temes

d’immigració.

CC La Sedeta (Sicília,

321), a les 19 h

Grec 08: Presentació de

l’espectacle ‘Rodoreda,

un retrat imaginari’.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20), 19.30

Cicle ‘Bitllet d’anada’: Po-

emes i contes des del

Marroc, a càrrec d’Ada

Cusidó i Abdelfateh

Damouth.

CC La Sedeta (Sicília,

321), a les 21 h

� 1 de juliol

Mostra de balls dels ta-

llers del Centre Cívic

La Sedeta i de l’Associ-

ació de Pensionistes i

Jubilats La Sedeta.

Plaça de la Sedeta, 19.30

� 3 de juliol

Grec 08: Glory/Labora-

tori, amb Jeremy Wade.

La Caldera (Torrent d’en

Vidalet, 43), 20 h

Petit concert: Sefronia,

Times New Roman i

Weimar.

Heliogàbal (Ramon i

Cajal, 80), a les 21.30

CONCURS

� Fins al 15 d’octubre

V Concurs Literari de

contes de Festa Major

de Gràcia. Bases a

www.gracianet.org/cmig

El Centre (Ros de Olano,

9)

I Concurs Literari de

contes i poesia Mercè

Rodoreda. Bases a

www.gracianet.org/cmig

El Centre (Ros de Olano,

9)
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16.05, 18.10, 20.15, 22.20.

•Paso de ti. Dv i ds, 16.05, 19.05, 20.05,

22.05, 00.40; de dg a dm, 16.05,

19.05, 20.05, 22.05.

• Indiana Jones y el Reino de la Cala-

vera de Cristal. Dv i ds, 16.00, 19.00,

22.00, 00.40; de dg a dm, 16.00,

19.00, 22.00.

•El increíble Hulk. Dv i ds, 16.10, 19.10,

22.10, 00.40; de dg a dm, 16.10,

19.10, 22.10.

CASABLANCA-KAPLAN. Pg.Gràcia, 115

•Sala 1: Caos Calmo (VOSE). Passis:

16.00, 18.00, 20.00, 22.00.

•Sala 2: El incidente (VOSE). Passis:

15.50, 17.30, 19.10, 20.50, 22.30.

CASABLANCA-GRÀCIA. Girona, 175.

•Sala 1: Una chica cortada en dos.  Pas-

sis:  16.00, 20.00. Viaje a Darjeeling.

Passis: 18.00, 22.05.

•Sala OZU: El viatge de la llum. Passis:

14.05, 15.15, 16.25, 23.55. A la

soledad. Passi:20.55. Buda explotó

por vergüenza. Passi: 18.00, 19.30,

22.30.

•Sala 3: La vida sin Grance.  Passis:

16.00, 17.30, 20.50, 22.25. Aqua. El

riu vermell. Passis: 19.05.

LAUREN GRÀCIA. Carrer Bailén, 205.

•Sala 1: Sexo en Nueva York. Passis:

16.00, 19.00, 22.00.

•Sala 2: Indiana Jones i el regne de la

calavera. Passis: 16.30, 19.30, 22.10.

•Sala 3: El incidente. Passis: 16.20,

18.20, 20.20, 22.20.

•Sala 4: El patito feo. Passis: 16.15,

18.15, 20.15. Casual Day. Passis: 22.30.

VERDI.  Verdi, 32 - Tel.: 93 237 05 16.

•Sala 1: Los cronocrímenes (VOSE). Pas-

sis: 16.10, 18.20, 20.20, 22.35.

•Sala 2: La princesa de Nebraska (VOSE).

Passis: 16.15, 18.20, 20.25, 22.35.

•Sala 3: Aleksandra (VOSE). Passis:  16.10,

20.25. Elegy (VOSE). Passis: 18.20, 22.40.

cartellera

CINEMES

BOSQUE MULTICINEMES. Rbla. del

Prat, 16 - Tel. 93 217 26 42.

•Sexo en Nueva York. Dv i ds, 16.00,

19.00, 22.00, 00.50; de dg a dm,

16.00, 19.00, 22.00.

•El patito feo y yo. De dv a dm, 16.00,

18.05.

•Fuera de carta. Dv i ds, 20.10,

22.20, 00.40; de dll a dm, 20.10,

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 dm, 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

dm, 16.00, 18.10, 20.20, 22.30.

•Rivales. Dv i ds, 16.05, 19.05, 20.20,

22.05, 00.40; de dg a dm, 16.05,

19.05, 20.20, 22.05.

•El incidente. Dv i ds, 16.05, 18.10,

20.15, 22.20, 00.40; de dg a dm,

SALA BECKETT. Alegre de Dalt, 55.

• N&N, de Marc Rosich (fins al 27/07).

TEATRENEU. Carrer Terol, 26-28 .

•Sala Cafè-Teatre. Ilusión o Mente.

Ds, 20.30. El club de la magia. Dc i

ds, 22 h. Magia de cerca. Dj, 22.30.

Tres monólogos de risa. Dg, 20 h.

Esperando a... Godoy. Ds, 19 h.  La

vida no lo es todo. Dj, 21 h. Descon-

cierto de monólogos. Dv, 22 h. Las

gallegas. Ds, 23.30. Pepe Mantilla

en directe. Dv, 23.30. Optimisme

global. Dv, 20.30 i dg, 18.30.

•Sala Xavier Fàgregas. + Noches de

monólogos. Ds, 22. h.  Impro-show.

Dv, 22.30 i ds, 20 h. Zzapping, el con-

curso. Dj, 22 h.  El club de la màgia

júnior. Ds, 18.30, i dg, 17.15. Tom

Sawyer. Dg, 19.30.  Don Mauro: osas

de madrugada... Dc, 21.30. Music all!

Dg, 19.30. Luismi: Ahora... Ough! Dv,

20.30. Humoristático. Dg, 21.30.

•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: Pretextos. Passis: 16.10,

18.20, 20.20, 22.35.

•Sala B: Antes que el diablo sepa que

has muerto (VOSE). Passis: 16.00,

18.15, 20.30, 22.45. Action (Els Verdi

amb els curtmetratges). Passi: 22.00.

•Sala C:  Margot i la boda (VOSE). Pas-

sis: 16.10, 18.20, 20.20, 22.35.

•Sala D: El último viaje del Juez Feng

(VOSE). Passis: 16.10, 18.20, 20.30,

22.35.

TEATRES

JOVE TEATRE REGINA. Sèneca, 22.

•Pippi Langstrump.  Ds, 18 h, i  dg, 12

i 18 h.

Cultura
La fàbrica Macson es reconverteix en la

nova seu de l’Istituto Europeo di Design
El novembre de 2008 s’estrenaran les primeres aules i l’espansió culminarà el 2011

Han passat seixanta-sis

anys des que l’antic

convent de monges del

carrer Biada es va con-

vertir en la fàbrica

tèxtil Macson, coneguda

entre els graciencs com

el Duomo. Ara, l’edifici

passa a ser la nova seu

de l’Istituto Europeo di

Design (IED), l’escola de

moda i art que va ater-

rar a Gràcia l’any 2002,

a l’antiga fàbrica de

xocolata del Torrent de

l’Olla, i que ha decidit

expandir-se.

EL PATI DE L’ANTIGA FÀBRICA MACSON, AL CARRER BIADA

MERITXELL DÍAZ

MERITXELL DÍAZ

Els 4.513 metres quadrats de l’an-
tiga fàbrica Macson s’aniran con-
vertint de forma gradual en les
aules i els tallers de la nova seu de
l’Istituto Europeo di Design. L’es-
cola italiana ha entrat en règim
de lloguer a l’edifici del carrer
Biada. “L’ampliació de les instal·-
lacions era una exigència perquè
el nombre d’estudiants ha crescut
i necessitem tenir més espai”,
explica Alessandro Manetti, direc-
tor d’IED Barcelona.
A la recerca d’una nova seu, l’equip
directiu havia visitat edificis al
districte 22@| però asseguren que
la intenció ha estat, en tot mo-
ment, créixer a Gràcia. Per això,
confessen que la troballa de l’anti-
ga fàbrica Macson ha estat una
veritable sorpresa. “És un lloc sim-
bòlic perquè representa el passat
d’una ciutat industrial i el futur
d’una ciutat dels coneixements”,
matisa Manetti. La inauguració
de la nova seu es farà al 2011 i al
llarg d’aquest període l’IED inver-

Primer tast amb els projectes

de tesis dels actuals alumnes

La primera activitat que l’Isituto
Europeo di Design porta a la fà-
brica tèxtil Macson és la mostra
Ábrete IED, que presenta els pro-
jectes de tesis dels alumnes. Així,
a partir d’aquest divendres i fins
al 4 de juliol es podran veure
exposicions i desfilades de
moda. Zicla, per exemple, és un
projecte de col·laboració amb
una empresa que investiga amb
la fabricació de materials reci-
clats per a la construcció. Ben-

breusbreus

‘N&N’, una picada

d’ullet al futur de

la Sala Beckett

Una parella de més de trenta anys
acaba d’hipotecar la seva vida
amb la compra d’un pis a
Barcelona. Són la Núria i el
Nacho, els personatges de l’obra
N&N, dirigida per Antonio
Calvo, que estarà a l’escenari de
la Sala Beckett fins al 27 de ju-
liol. N&N no és només una co-
mèdia passada de voltes sobre
el tema immobiliari , és el re-
trat d’una generació desorien-
tada, la dels joves de trenta anys,
que van créixer comprant case-
tes vermelles del Monopoly i que
ara no troba pisos a preu digne.
A banda N&N fa una picada
d’ullet al futur de la Sala
Beckett, amenaçat per la immo-
biliària NyN. 

tirà 2,5 milions d’euros per habi-
litar les tres plantes, el sòtan i l’àgo-
ra central en cinc fases.
El novembre del 2008 ja s’estre-
naran les primeres aules i els ta-
llers de la planta baixa. També s’ha
projectat la creació d’una aula
magna, a la qual s’accedirà pel
carrer Verdi. L’edifici de la
Macson acollirà els cursos trien-
nals de l’IED, mentre que a l’ac-
tual seu del Torrent de l’Olla es
faran els màsters i els cursos d’al-
ta formació. El tercer espai de
l’IED, al número 204 del Torrent
de l’Olla, esdevindrà una llibreria
de 400 metres quadrats. Amb
aquest salt, l’Istituto espera situ-
ar-se com una de les millors esco-
les en el panorama internacional
en l’àmbit de la creativitat. 

estar instantani és el títol del tre-
ball sobre mòduls còmodes per
a grans esdeveniments. També
hi haurà la col·lecció de dona
Fashion Mythologies, coordina-
da pels dissenyadors Josep Abril,
Txell Miras i Juan Salvadó, amb
algunes peces per a homes i in-
fants. D’aquesta manera, la fà-
brica de teixits dels anys 40 amb
gran renom entre els graciencs
dóna pas a les noves tendències
del món de la moda i el disseny.

Jeremy Wade

visita La Caldera

pel Festival Grec

L’artista americà resident a
Berlín, Jeremy Wade, arriba a
Gràcia per fer un laboratori de
creació al Centre de Dansa i
Arts Escèniques Contemporà-
nies La Caldera dins del Festi-
val Grec 08. Wade explorarà,
juntament amb vuit ballarins de
la ciutat i un músic, la màgia,
la il·lusió i la monstruositat dels
contes populars. El resultat
d’aquesta experimentació es
portarà a Berlín l’any 2010.
També s’escenificarà Glory els
dies 3, 4, 5 i 6 de juliol. L’es-
pectacle és un duet sobre el
concepte de salvació, amb els
músics Loren Dempster i
Michael Mahalchick. També,
dins del Grec 08 Alexis
Eupierre i la companyia Lap-
sus presenten Vitrines III, del
10 al 13 de juliol. 
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L’Hoquei Claret juvenil intenta

revalidar el títol Copa Barcelona

È. LLUENT

L’equip juvenil de l’Hoquei Claret
disputarà aquest cap de setmana
la Copa Barcelona organitzada pel
Consell de l’Esport Escolar de Bar-
celona (CEEB). Els graciencs de-
fensaran el títol aconseguit la pas-
sada temporada, quan l’equip ju-
gava aleshores a la categoria dels
cadets. La cita serà aquest dissab-

te i diumenge al poliesportiu Sant
Andreu. Durant la primera jorna-
da es disputaran els quarts de final
entre els vuit classificats: Vilanova,
Vilassar, Sentmenat, Congrès,
Barcino A i B, Sant Joan i el Cla-
ret. En aquesta ocasió l’equip en-
trenat per Joan Vila es veurà les
cares a primera ronda amb  el CH
Vilassar. En cas de guanyar l’elimi-
natòria, el Claret disputaria les se-

Els jugadors volen defensar el títol aconseguit la temporada passada

ELS JUGADORS DE L’EQUIP DE L’HOQUEI CLARET

mifinals i la final o el tercer lloc el
diumenge pel matí al mateix
poliesportiu. La setmana passada
l’equip va jugar per primera vega-
da la final a vuit equips de la Copa
Generalitat a la localitat de Tordera,
on va guanyar un partit contra el
CP Sant Celoni (7 a 3) i en va per-
dre dos contra el CP Voltregà, que
va guanyar la competició, (6 a 2) i
contra el CH Mataró (5 a 1). Amb

aquest resultats els graciencs es van
fer amb la cinquena plaça de la
final, quedant per davant del HC
Andorra, el CP Sant Celoni i el
CH Girona. L’entrenador Joan

CEDIDA: JORDI PÉREZ

Vila va valorar positivament la fi-
nal de la Copa Generalitat i va
remarcar que aquesta ha servit per
preparar la Copa Barcelona
d’aquest cap de setmana. 

Esports
Carulla, Suárez, Macanás i Nesta,

primers fitxatges de l’Europa 2009
L’entrenador José Ángel Valero assegura l’ascens de tres jugadors juvenils al primer equip

De mica en mica es van

coneixent les primeres

novetats del primer

equip de l’Europa de

cara la temporada 2008-

2009. Com ja havien

apuntat el president de

l’entitat, Guillaume de

Bode, i l’entrenador i

secretari tècnic de

l’equip, José Ángel

Valero, la plantilla de

l’any vinent es basarà

en tres eixos fonamen-

tals: conservar part del

bloc d’aquesta passada

temporada, pujar tres o

quatre jugadors del

juvenil de la casa i fitxar

nous jugadors, sempre

depenent de les baixes

que registri el club.

ELS JUGADORS QUE HAN FORMAT PART DE LA PLANTILLA D’AQUESTA TEMPORADA CELEBREN UN GOL AL NOU SARDENYA

CEDIDA: ÀNGEL GARRETA

ÈRIC LLUENT

Joaquín Macanás, provinent del
Badalona de Segona B, s’ha con-
vertit de moment en el fitxatge
estrella de la plantilla de l’Europa
2008-2009. El veterà jugador de
36 anys és central i ha militat a
Segona A amb l’Alavés i el Le-
ganés. Pel que fa a jugadors de
Tercera, seran presentats en pocs
dies Carles Carulla, porter que
ha jugat al Vilanova, Ramón
Suárez, central del Blanes, i
Nesta, banda del Sant Boi que
pot jugar com a mitja punta i que
té un efectiu u contra u. D’altra
banda, José Ángel Valero, entre-
nador i secretari tècnic de
l’equip, ha confirmat que l’any
que ve s’incorporaran tres o qua-
tre jugadors del juvenil A, dels
quals ja es coneixen tres noms:
Adri (porter), Jonathan (central

que pot jugar de lateral esquer-
re) i Llobet (mitja punta).
També faran la pretemporada
amb el primer equip David, Josu
i Golobart, aquest darrer autor
d’un dels gols de la salvació del
juvenil a divisió d’Honor. “Se-
guim i seguirem amb la filosofia
d’incorporar juvenils al primer
equip: aquest és el nostre projec-
te”, ha explicat Valero. Però no
tot són cares noves.
El Club Esportiu Europa també
ha confirmat la renovació de ju-
gadors claus de l’actual bloc de
l’Europa: Ramón Gatell, Albert
Sánchez, Àlex Isern i Boris
Garrós. Ara la prioritat, pel que
fa a les renovacions, és assegu-
rar la continuïtat de Fernando,
el jugador més estimat per
l’afició, i Amantini. 

De Bode: “Trobarem a faltar

el derbi amb el Sant Andreu”

El president el Club Esportiu
Europa, Guillaume de Bode, ha
fet una valoració positiva de la
temporada del centenari, tot i
que assegura que esperava que
el primer equip acabés la lliga
una mica més amunt. “Amb l’ex-
periència que tenim i coneixent
quins han estat alguns dels er-
rors que hem comès, ara el pri-
mer equip ha de fer un salt en-
davant i no baixar de la sisena
posició a final de temporada”,
ha confessat de Bode. Amb tot,

el que vol el president escapulat
és canviar la dinàmica dels dar-
rers anys i acabar amb “l’esperit
negatiu” que envolta sempre el
primer equip. Un dels plats forts
de la temporada del centenari
han estat els derbis contra el Sant
Andreu, que l’any vinent no es
repetiran perquè l’equip bar-
celoní ha pujat a 2a B. En aquest
sentit, de Bode felicita l’etern
rival però espera que el proper
cop que es vegin les cares en un
estadi sigui a 2a B.

breusbreus

El SaFa-Claror

comença a

reforçar l’equip

El SaFa-Claror ja ha començat
a fer els primers fitxatges per
reforçar l’equip de cara la tem-
porada 2008-2009, que segui-
rà disputant a Copa Catalunya,
la màxima categoria del bàsquet
a nivell català. L’entrenador de
l’equip, Gabriel Payet, que ha
renovat una temporada més, ha
donat a conèixer les primeres
novetats del conjunt. D’una
banda, ha pujat al primer equip
el base del júnior del SaFa, Ber-
nat Davant. Pel que fa a les in-
corporacions externes, forma-
ran part del primer equip Hèc-
tor Hernández i Ariel Valdés,
provinents del Sant Just i el fi-
lial del Menorca, respectiva-
ment.  “Aquestes novetats fan
que el SaFa quedi reforçat per
optar a millorar el resultat
d’aquest any”, afirma Payet. 

El nou web del

CEG permet fer

gestions on line

El Club Excursionista de Grà-
cia (CEG) ha presentat nova
pàgina web amb un important
canvi gràfic però, sobretot, de
contingut i de possibilitats inte-
ractives. Una de les novetats és
la possibilitat d’apuntar-se a cur-
sets, a la Matagalls-Montserrat
o bé fer-se soci. En aquesta eta-
pa, també es pretén potenciar
els blogs que els socis vulguin
crear per explicar les seves in-
quietuds. “La voluntat és el web
sigui gairebé com un accés di-
recte al club, ja que tenim molts
socis de fora de Barcelona o d’al-
tres províncies i, per tant, això
els hi estalviarà molt temps”,
afirma Francesc Sanahuja, pre-
sident del club. 
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Activitat econòmica

reportatge

La col.lecció de Julià Inglada suma més de 500 càmeres

Inglada confessa que ha estat un
home de cinema i de televisió,
però que a la seva època aquests
móns eren més complicats i el
que sí estava permès era fer fo-
tografia. “Hi havia mestres com
Xavier Miserachs i Leopoldo
Pomés”, argumenta. “L’art foto-
gràfic va desembocar en el nai-
xement del cinema publicitari i
Espanya va estar entre els cinc
millors països en aquest àmbit”.
Inglada va començar a viatjar i a
comprar material fotogràfic.
“Moltes vegades compres lots i
tens materials repetits”, explica i
per això va decidir començar a
endreçar les seves col.leccions i
a vendre les peces de les quals
tenia més d’un exemplar. Té pe-
ces tan peculiars com la Lirba,
fabricada a Palma de Mallorca

MERITXELL DÍAZ

Meritxell Díaz

Un passeig per la història de la foto
L’aparador dels baixos

del carrer La Perla 8 és

un passeig per la histò-

ria de la fotografia. Hi

ha càmeres de tots tipus

i de totes les èpoques:

de manxa, amb plaques

de vidre i amb carrets

circulars, entre altres.

És la botiga del

col.leccionista Julià

Inglada, que va obrir

portes el 2002 per

endreçar el material que

tenia i donar-li sortida.

als anys 45-50, “que era una còpia
de la Kodak”; la Luza, feta a Sevilla,
i Werlisa, ideades per un alemany
i fetes a Vic. 500 màquines.
Per la botiga passen dos tipus de
col.leccionista, “el del segle XX i
el del segle XXI”. Els primers,
per a Julià Inglada, són gent més
gran que busca peces més anti-
gues per suplir una carència. Els
del segle XXI busquen models
més concrets, a partir dels anys
30. També trepitgen la Perla 8
molts estudiants de Belles Arts i
Periodisme i afeccionats a la fo-
tografia analògica.

JULIÀ INGLADA ENSENYA UN DELS MODELS DE CÀMERES QUE TÉ A LA SEVA BOTIGA

A la botiga té càmeres antigues
de manxa fins a models que s’usa-
ven per fer reportatges als anys
70 per fotografiar la guerra del
Vietnam i el Maig del 68, i
càmeres dels anys 80. També té
màquines per veure esterofoto-
grafies. Inglada és un enamorat
d’Henri Cartier Bresson, “per-
què era capaç de captar instan-
tànies”. Creu que això s’ha per-
dut amb la fotografia digital. “No
hi ha el llenguatge dels objectius,
l’angular èpic i el tele líric”. El
futur és el digital, tot i que ara
no dóna el servei de l’analògic. 
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Aquesta setmana de tres

dies han començat els

casals d’estiu. I qui diu

casals d’estiu diu campus

de tennis o de futbol o de

tir al plat, colònies d’anglès

o de rus o de mandarí i

cursos intensius de piano o

de dibuix artístic o de

teatre musical.

El cas és que s’ha acabat

l’escola (prou que ho

sabeu) però els pares

encara no fem vacances

(prou que ho patiu), i no és

qüestió de tenir els fills

apalancats a casa, davant

la tele o el messenger, si

nosaltres hi arribem a

l’hora de sopar.

Diuen els que hi entenen,

suposo que amb raó, que

els nens d’avui estan

saturats d’activitats, que no

els deixem temps per

avorrir-se i estimular la

creativitat i bla bla bla. Que

els estius de la nostra

infantesa, amb tres mesos

reals de vacances, eren

menys estressants i més

beneficiosos per a tots

plegats.

Permeteu-me que ho dubti.

Segur que temps enrere hi

havia nens i nenes amb

estius de pel.lícula, o de

sèrie televisiva amb el

Chanquete de torn. Però

cadascú té els records que

té. I els meus són en blanc i

negre: em passava els tres

mesos a casa, on sí que

m’hi podia estar perquè la

mare no n’havia de sortir

per anar a treballar. No em

van apuntar mai a unes

colònies, ni a un curs de

ganxet. I, buf, els estius

se’m feien mooolt llargs. 
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5. Visc(a) Gràcia

Gerard Maristany i Sergi Martín

L’Ajuntament acaba de

fer pública una campa-

nya de propaganda

que ha registrat grans

crítiques de l’oposició

política. El que ens ha

sorprès és que a Con-

vergència i Unió no

recordin que ells van

ser pares d’aquesta

idea, i per tant, també

podrien queixar-se de

plagi. Sigui com sigui,

aprofitem l’avinentesa

per demanar a l’Ajun-

tament de Gràcia que

prengui exemple i faci

una mica de propagan-

da per aixecar-nos els

ànims als veïns

d’aquest districte.

tra ciutat, l’Ajuntament ha fet un
ús considerable d’aquesta mena de
recursos: entre el “Barcelona més
que mai” i l’actual “Visc(a)” hi ha
hagut prou missatges com per
omplir un llibre sencer, que l’Ajun-

tament va editar l’any 2004, amb
el títol “70x100, Imatges x
Barcelona”. Simpàtica lectura.
Amb tanta campanya institucio-
nal servida, podríem parlar d’un
cert abús de la propaganda? L’opo-
sició vindria a respondre que sí, i

D’acord, doncs, ara ja hi som
tots. Tothom ha reconegut que
estem en crisi, i que probable-
ment trigarem uns anys a sor-
tir del forat. Amb aquest con-
text com a teló de fons, l’Ajun-
tament acaba de publicitar una
nova campanya per apujar-nos
els ànims: “Visc(a) Barcelona!”,
ens diuen ara. La cançó s’as-
sembla a la de fa 20 anys, quan
la impressionant crisi econò-
mica que tots patíem (amb ta-
xes d’atur del 20%!) va desen-
cadenar aquell mític “Barce-
lona, més que mai!”. Tindrà el
mateix efecte aquesta nova
campanya? Qui ho sap: en
aquells moments hi havia mo-
tius per a una il.lusió compar-
tida, la d’uns Jocs Olímpics que
calia aixecar amb la necessària
connivència de tota la pobla-
ció. Els nostres horitzons són
ara una mica menys concrets
que en aquell moment.
D’entrada, veiem normal que es
destinin recursos a apujar-nos
la moral: aquestes campanyes
poden ajudar, si es fan amb
bona intenció, a crear sentit de
pertinença, a marcar objectius
comuns, a desfermar il.lusions
col.lectives. En el cas de la nos-

això és el que ens costa d’enten-
dre. Convergència i Unió sembla
haver oblidat que també ells han
fet força ús de missatges similars:
en la mateixa època en què
l’Ajuntament deia “Barcelona
més que mai”, la Generalitat ens
recordava que érem sis milions,
o que teníem mil anys d’histò-
ria. Després que el govern del
president Pujol proclamés que
“La feina mal feta no té futur”, i
que “La feina ben feta no té fron-
teres”, l’Ajuntament del cap i ca-
sal ens ordenava que ho féssim
“B”. És més: en el cas que ens
ocupa, “Visc(a) Barcelona”, cal
reconèixer a la Generalitat con-
vergent el privilegi de ser inven-
tora de l’eslògan (vegeu il.lustració
adjunta). Podem parlar de plagi

descarat? La resposta l’hauran
de donar els creatius d’aquesta
campanya municipal, que han
rebut diners públics per inven-
tar, no pas per coincidir. De-
núncies a banda, i ja que ens
hem posat a escriure, voldríem
demanar a l’alcalde Espriu que
inventi una campanya per
il.lusionar els graciencs pati-
dors. En aquest districte tenim
molt comerç que es pot veure
afectat per la crisi, especialment
els nous negocis que ofereixen

productes més propis d’anys de
bonança econòmica. Hi ha
equipaments que hauran d’es-
perar, i també necessitem nous
espais públics que no podem
alliberar. Viure aquí és
caríssim. I a sobre, ara que ve
l’estiu tornarem a veure com
el soroll dels nostres carrers tor-
na a sortir als diaris. Volem tor-
nar a il.lusionar-nos amb Grà-
cia com a projecte compartit,
i per això demanem una cam-
panya de propaganda de la
bona. Una cosa xula i ben nos-
tra. Si alguna agència arriba a
rebre l’encàrrec, nomes li de-
manem que es documenti
prèviament: no sigui cas que

ens vinguin amb que “Barcelo-
na T Gràcia” o que vivim en
una “Gràcia Divina”, i haguem
de tornar a preguntar-nos per
què als professionals de la in-
venció d’eslògans els anome-
nem “creatius publicitaris”. 

Volem tornar a

il.lusionar-nos amb

Gràcia i demanem

una bona campanya

També necessitem

nous espais

públics que no

podem alliberar

Veiem normal

que es destinin

recursos a

apujar-nos la moral


