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El jardí de l’Olokuti es con-
verteix els dissabtes de juliol,
agost i setembre en l’escenari
del primer Festival de Músi-
ca Justa, una iniciativa pione-
ra a Catalunya pensada per
promoure el consum respon-
sable de CD. L’objectiu del
festival és reivindicar un trac-
te econòmic just per als artis-
tes per part de les empreses
discogràfiques i les distribuï-
dores en línia.
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Marc Ayza: “El jazz

és aire i no és per

a entesos”

El Casal de Joves, per dins
L’Independent de Gràcia va ser
dimecres el primer mitjà de co-
municació a entrar al pràctica-
ment acabat Casal de Joves del
carrer Gran de Gràcia amb San-
ta Rosa, un espai multidisciplinar
reivindicat des de fa més de quin-
ze anys i que s’inaugurarà final-

ment al novembre. Es dóna la cir-
cumstància, tal com va apuntar
el regidor, Guillem Espriu, que
un dels últims detalls que falta
per enllestir el projecte és el nom
definitiu, per superar l’ambigüi-
tat de Casal de Joves per a un
espai que no es destinarà només

a aquest sector i la indefinició
d’Equipament sociocultural
Gran de Gràcia-Santa Rosa,
que és com apareix en el plà-
nol oficial d’equipaments pú-
blics. Els arquitectes i paletes
treballen per entregar l’obra a
finals de juliol.

MÍRIAM NÚÑEZ

pàgina 6

ÒSCAR MEJÍAS

Gràcia amplia

a tot l’any les

campanyes

contra el soroll
panya, a la qual només li falta el lema
central, ampliarà la col·laboració que
s’havia fet amb cinemes de la Vila
com els Verdi amb la intenció de
comptar en la amb totes les sales. El
que també variarà és la difusió de
material editat, perquè es fa un ba-
lanç més aviat negatiu de l’efecte que
ha tingut fins ara en relació amb la
despesa econòmica que suposa.

Pàgina 8

“El plantejament d’actuar només
durant els dos mesos d’estiu ja no
val”, apunten de manera taxativa fonts
del Districte. Amb aquesta màxima
en el termini de deu dies es llançarà
una campanya específica que s’allar-
garà tot l’any 2009. De fet, el primer
reflex d’aquesta nova política contra
el soroll serà l’allargament de la cam-
panya que es fa a tot Barcelona des
de fa 15 dies, amb mediadors i mims,
al mes de setembre. La nova cam-
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Prou soroll, encara
Des d’aquella primera campanya, quan va instal.lar-se al carrer

Ca n’Alegre de Dalt el KGB, muntada pels veïns de la zona amb

el suport de l’AVV de la Vila, han passat gairebé tres dècades

de lluita inesgotable contra el malson dels sorolls, especialment

els nocturns. Diferents plataformes veïnals de diferents carrers

o places han portat la iniciativa, segons els anys i les modes

dels baladrers consumidors de l’oci nocturn gracienc. Ara ja és

el Districte que n’ha pres el testimoni d’aquesta campanya des

que el Regidor Ricard Martínez en l’anterior mandat va sortir

amb la iniciativa del Pacte pel silenci. No n’hi va haver prou

amb la primera solució limitant la normativa dels establiments

públics amb el Pla d’Usos, ni amb la seva revisió encara més

restrictiva, ni amb el pacte dels horaris de les terrasses dels

bars a les places. Ha calgut penjar cartells en els fanals i

balcons dels punts més conflictius i treure cada any quan arriba

l’estiu, uns mims als carrers que invitin a callar amb una piruleta

a la mà per regalar. Diuen que alguns decibelis hem aconseguit

abaixar. Com que les molèsties eren insuportables, el veïnat

amb poca cosa ja s’ha conformat i aguanta. Però el Districte sap

perfectament que no pot baixar la guàrdia i fa bé d’ampliar

encara més la campanya a

la resta de l’any, amb idees

renovades si cal, per no

caure en la ineficiència de la

rutina.  Després de tota

aquesta colla d’anys, alguns

poden començar a pensar

que ja no ens en deslliura-

rem mai més d’aquest mal. L’urbanisme de carrers estrets i

places petites, que tant ens agrada i afavoreix la convivència de

dia, és el mateix espai que de nit es transforma en un sala de

festes diversa i dispersa. Per què no copiarem mai els costums

de nord enllà on diuen que la gent fa vida cultural i d’oci a partir

de les cinc de la tarda i quan són les onze de la nit ja tothom és

a dormir? I encara més: per què els joves europeus trien

Barcelona per als seus estudis d’Erasmus, per la qualitat de les

nostres universitats o pels atractius de les nits gracienques? Això

i moltes coses més estan passant a Gràcia que acaben fent

sorolls difícils de suportar. I en aquest punt, en aquestes coses

que passen el Districte no hi té cap campanya pensada, cap

que resolgui els sorolls de fons, els que no se senten però que

provoquen els altres, els que podrem amortir però mai més

farem desaparèixer. Amb el temps la gent gran que menys ho

entén i ho suporta, ja no hi serà; i els altres ja s’hi hauran

acostumat. Trista solució, haver de dormir sempre acompa-

nyats dels mims com dels bons àngels.
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cartes al director

Se’ns va repetint que TV3

és la nostra. Pensem que

sí que ho hauria de ser,

però de tots i totes. El CAC

va publicar el juny un

informe que revelava que

les dones apareixen amb

menys freqüència que els

homes en els continguts

dels informatius de les

televisions catalanes.

L’estudi abastava a més

de la programació de

TV3, la de TVE en Cata-

lunya, 8tv, BTV i Canal

Català. El resultat: una

proporció del 70% al 30%

a favor dels homes.

També es desprèn

d’aquest estudi que als

polítics se’ls cedeix una

gran quantitat d’espai

(90%) en detriment d’altres

actors socials: els ciuta-

dans i ciutadanes, associa-

cions i entitats (10%). I les

organitzacions empresari-

als tenen més pes mediàtic

que els sindicats. Caldria

que els mitjans de comuni-

cació no s’allunyin tant de

la ciutadania si no volen

aprofundir en la seva

desafecció. Les notícies

han de ser contrastades i

per això cal donar les

opinions de les persones

afectades per les accions o

omissions de polítics i

institucions. És imprescin-

dible que la nostra doni

més veu a la ciutadania i

sigui un exemple en el

tractament igualitari

d’homes i dones. 

El confidencial

de L’Independent el de-

pen-

dent

Al pas que anem, abans s’haurà aca-

bat (i ensorrat) la Sagrada Família

que no pas Ràdio Gràcia disposarà

d’una antena en condicions. Ara es veu

que l’opció de traslladar-la a Collserola

s’ha descartat perquè el camp magnètic de les altres

antenes anul.laria la poca potència de transmissió

que ja té la ràdio local. Tampoc es pot pujar més

amunt a l’edifici actual perquè l’ona toparia amb un

altre bloc. Ara, atenció, totes les mirades se centren

en els pins del Park Güell, la resina dels quals tam-

bé fa pantalla. No hi ha més remei que tallar-los...

És un fet, i no

només a Gràcia,

que el turisme deixa

moltíssima brutícia per

una manca total de

normativa, veuen que aquí

es pot fer de tot i a on

vulguin. Passejar-se en

biquini o en banyador, beure pel

carrer, llençar llaunes arreu

menys on toca. No cal anar molt

lluny i veure-ho. Els preus, per

suposat, són “turístics” tot l’any.

Aquest és el turisme que tenim i

del que estem tots farts.

Barcelona s’ha convertit en una

ciutat d’oci, totes les millores

són per ells i no pas per als que

vivim aquí. És clar que hi ha un

turisme culte i respectuós, però

desgraciadament no és el

majoritari. Menys hipocresia i

actuar ja !! que això és campi-

qui-pugui i “pixa on et peti”.

Sandra
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EN L’INDEPENDENT NÚM. 257, A LA

SECCIÓ DE POLÍTICA, ON ES PARLA DE LA

CELEBRACIÓ DE LA DIADA PER PART DELS

GRUPS INDEPENDENTISTES DE LA VILA,

LA LLIBRERIA SIRGA RECTIFICA QUE “NO

HA PARTICIPAT EN CAP ASSEMBLEA, NI HA

CREAT CAP COL.LECTIU INDEPENDENTISTA

DE LA VILA”.

Ara a l’estiu disminueixen el

nombre de busos. En

principi res a dir doncs hi ha

menys gent a BCN i sembla

una mesura coherent. El

que no em sembla accepta-

ble és la deficient informació

d’aquesta reducció.  A totes les

parades sota de cada línia de bus

hi ha una nota on diu que fora de

l’època lectiva es redueix el

servei. Quina és l’època no

lectiva? No seria millor concretar

les dates per exemple de l’1 de

juliol al 30 d’agost o el que sigui?

I la reducció? quina és? Del 10%

de la normal? Del 30%? Del 50?

O sigui no hi manera possible de

saber quanta estona hauràs

d’esperar. Crec que es podria

millorar aquesta informació i els

usuaris ens sentiríem més

considerats.

Mercè Solé

B
u

s
o
s



3

de Gràcia
4 de juliol de 2008

3

l’independent OPINIÓ

L’INDEPENDENT NO ES FA RESPONSABLE NI TÉ PER QUÈ COMPARTIR LES OPINIONS EXPRESSADES A LA SECCIÓ D’OPINIÓ D’AQUEST SETMANARI

staff

ÉS UNA INICIATIVA DE: AVV VILA DE GRÀCIA,

DEBARRIS I GRÀCIAWEB. CONSELL DIRECTIU:

ALBERT BALANZÀ, JORDI GASULL, JOAN LOU.

DIRECTOR LOCAL: ALBERT BALANZÀ.

REDACTORA EN CAP: MERITXELL DÍAZ.

REDACCIÓ: IMMA ANGLÈS, LAURA BALAGUÉ,

CARINA BELLVER, ADRIÀ CORTADELLAS, CLARA

DARDER, EUGENIA DALLARI, ALBERT GARCÍA,

ÀLEX GUTIÉRREZ, ÈRIC LLUENT, GEORGINA MARÍN,

LAURA MILLAN, PATRICIA MONGE, XÈNIA SOLÉ,

XAVI TEDÓ, GABRIEL TRINDADE. MAQUETACIÓ:

SERGI LOU. COL.LABORACIONS: JORDI ALBERTÍ,

ÀLEX BOSCH, LLUÍS BOU, FERRAN CASAS, JAUME

CLOTET, ÀNGEL GARRETA, PEP GORGORI,GERARD

MARISTANY, PERE MARTÍ, SERGI MARTÍN, JOAN

MILLARET, SERGIO OLIVEROS, EVA PIQUER,

TRISTRAM, RAFEL VALLBONA, VOCALIA DE LA

DONA DE L’AVV. FOTOGRAFIA: FRANCESCA

BIACCHESSI, ÒSCAR CARVAJAL, ÒSCAR MEJÍAS,

MÍRIAM NÚÑEZ, ORIOL VILA. PUBLICITAT:

SANDRA GAMBOA. DISTRIBUCIÓ: CET LABOR-

90. IMPRIMEIX: CG CANIGÓ S.L.

DIPÒSIT LEGAL: B-32478-00

DISTRIBUCIÓ CONTROLADA PER PGD

LA PERLA, 31, 08012 - BARCELONA

Tel. 93 217 44 10

EDITA: DEBARRIS, SCCL

DIRECTOR: ALBERT BALANZÀ

AMB EL SUPORT DE:

NÚM. 258

NÚM. 258

Jaume Clotet

Toros

Assistim als darrers anys de les corrides de

toros, entenent per corrides de toros les que

es fan en una plaça de braus, amb torero i

banderilles, i amb el resultat de la mort del

toro després d’una llarga i sinistra tortura. És

una activitat (havia escrit espectacle, però no tenia sentit)

primitiva, salvatge, inhumana i denigrant que, per sort,

compta amb el rebuig creixent de la societat. Per això, cada

vegada hi ha més mobilitzacions i protestes de la bona gent

en contra d’aquestes pràctiques dignes d’un país endarrerit.

Davant aquesta pressió creixent, els defensors de la tauromà-

quia fan servir arguments que, per norma, no aguanten un

debat seriós. L’última que fan córrer és que els toros de lídia

desapareixerien si no es

fessin corrides. Bé, això no té

ni cap ni peus, perquè el ruc

català ja no té cap utilitat

pràctica i bé que viu en

algunes granges i refugis. A

banda del fet que jo preferi-

ria no néixer que fer-ho amb

l’única finalitat de ser torturat i assassinat. L’altra vell argu-

ment que fan servir és que els toros són un art: bé, per

deferència als bons lectors de L’independent de Gràcia no

rebatré aquest plantejament que ofèn la intel.ligència de

qualsevol persona amb estudis de primària. És per això que

cal passar a l’acció i demanar als nostres polítics i governants

una llei que prohibeixi els espectacles amb animals que

incloguin la mort de l’animal. Seria una llei que comptaria amb

el recolzament d’una immen-

sa majoria social i que situaria

Catalunya en el grup de

països civilitzats. Abans o

després, ja sigui Barcelona o

Brussel.les, aquesta pràctica

acabarà sent prohibida, com

ho fou abans l’esclavatge, la

pena de mort o la crema de bruixes. El progrés i la civilització

avança inexorablement, i els defensors dels toros ho saben i

per això es belluguen preventivament. Per cert, per a tots

aquells que puguin pensar que estar contra els toros suposa

anar contra Espanya, els donaré una dada interessant: a les

illes Canàries les corrides de toros estan prohibides. No per

antiespanyolisme, sinó perquè són una salvatjada evident a

qualsevol persona amb una mínima sensibilitat. 

la setmana

És una activitatÉs una activitatÉs una activitatÉs una activitatÉs una activitat
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ViscA Vallcarca

Senyor Hereu:

ViscA una ciutat on a un

mateix carrer com és Farigola

uns veïns tenen uns drets i

d’altres que viuen més amunt,

al mateix carrer, en tenen

d’altres.

ViscA una ciutat a on per un

grapat d’euros es destrueix el

teixit social propi del barri, on

zones senceres del barri

s’han deixat degradar per

justificar després accions que

van no a la rehabilitació sinó a

l’enderroc.

ViscA un barri on s’expropia

el petit comerç, un petit

comerç que no podrà quedar-

se al barri per no poder

donar ni un traspàs amb la

indemnització que se’ls

atorga.

ViscA una ciutat on l’única

resposta que obtenim per

part dels funcionaris tecnòcra-

tes és, com si fossin lloros

ensinistrats:  “Això és la llei”.

¿Això és la llei?

ViscA una ciutat on sembla

que els que l’hem feta amb

esforç ara sobrem, que no

som ni prou macos ni prou

rics, que aquesta zona

concreta de la ciutat, una

vegada s’acabin les obres de

la plaça Lesseps està destina-

da a gent més maca, més

rica, però a la que el barri i la

seva vida no els interessarà ni

gens ni mica.

Nosaltres ens preguntem: on

són aquests polítics progres-

sistes d’esquerres? On són

aquests que calia que vetlles-

Pedro Ezquerro, president de l’AVV Vallcarca-Riera-Viaducte
tribuna

sin per la igualtat entre ciuta-

dans, evitant discriminacions?

On són a aquesta ciutat on

l’esquerra socialista sembla que

treballi bé només per a les

grans empreses constructores,

que de sempre han fet el gran

negoci amb aquesta ciutat,

contribuint, això sí, a emplenar

les arques del consistori amb

llicències per construir. Tot del

tot legal, clar: “Això és la llei”.

Després vostès podran finançar

obres faraòniques sense

importar-los-hi els drames

socials que pateixen els ciuta-

dans d’aquesta “ciutat” que han

pagat els seus impostos, i que,

desenganyi’s, han fet més ciutat

que constructores, immobiliàries

o, per què no dir-ho, que vostès

mateixos. Per tot això, i

apel.lant a les seves promeses

fetes el dia de la seva investidu-

ra, quan va prometre una ciutat

molt més social i de barri, torno

a pregar-li tingui a bé rebre’m

juntament amb una represen-

tació de les forces –encara

vives– de Vallcarca i així al

menys poder estar informats

de quin és el destí marcat per

vostès per als nostres veïns i

veïnes, la immensa majoria

jubilats i petits autònoms que

volen saber què passarà al

seu barri, i si cal que confir-

min les seves sensacions

d’estar sotmesos a uns

comportaments discriminato-

ris més propis d’altres temps.

Sembla que l’interès que han

tingut en fer una llei de

memòria històrica és més per

la molèstia de les plaques

franquistes als pisos socials

d’aquella època que no pas

per les lleis d’urbanisme

d’aleshores, les quals els hi

han servit com a excusa per

poder expropiar a discreció.

Com li diria vostè a això? 

MERITXELL DÍAZ

Fotos i textos: Freddie Cano
què en penseu...

...de l’acord d’augmentar la jornada laboral a 65 hores?

Ramon Soler

artista
Neus Rosell

treballadora social

És un ‘rotllo’. Ja tenim prou

amb les 48 hores. Amb aques-

ta ampliació horària està clar

que cada vegada ens volen

explotar més. Que treballin les

65 hores els qui han decidit

aprovar aquesta llei, els

polítics.  

Iván Nieto

autònom
Alfred Rodón

jubilat

Estic contra de l’augment a les

65 hores de jornada laboral ja

que és un pas enrere. Si hi ha

dos milions d’aturats a Espa-

nya, per què augmentar la

jornada? Millor reduir-la a 30

hores i crear llocs de treball.  

Em sembla horrible. La meitat

de la població està a l’atur i la

resta treballant 65 hores. Si hi

ha poca feina, millor repartir

l’ocupació i el sou, no que

treballin uns pocs per mantenir

a la resta. 

És un retard per a la humani-

tat. La intel·ligència ens ha de

servir per avançar, no per fer

passes enrere, ha de servir per

gaudir del temps lliure. Hem de

deixar de treballar tant per al

capital.  

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
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Mercats municipals

Abaceria CentralAbaceria CentralAbaceria CentralAbaceria CentralAbaceria Central
Travessera de Gràcia, 186

Horari: De dilluns a dissabte
de 7 a 14h i de 17.30 a 20 h

LessepsLessepsLessepsLessepsLesseps
Verdi, 200

Horari: Dilluns, dimecres, dijous i
dissabte de 7 a 14 h. Dimarts de 7

a 14 h i de 17
a 20 h. Divendres de 7 a 20 h

LlibertatLlibertatLlibertatLlibertatLlibertat
Plaça Llibertat, 27

Horari: Dilluns i dissabte de 7
a 14 h. Dimarts, dimecres i

dijous de 7 a 14 h i de 17 a 20 h.
Divendres de 7 a 20 h.

Mare de Déu de l’EstrellaMare de Déu de l’EstrellaMare de Déu de l’EstrellaMare de Déu de l’EstrellaMare de Déu de l’Estrella
Pi i Margall, 73

Horari: Dilluns, dimecres, dijous
de l’Estrella i dissabte de 7 a

14.30 h. Dimarts i divendres de 7
a 14.30 h i de 17 a 20 h.

Informació extreta

de GràciaWeb,

el portal de Gràcia

a Internet.

http://graciaweb.com/

portal/guia.htm

Caserna de la Guàrdia Urbana

93 237 32 20

Consell del Districte de Gràcia

93 402 70 00

Deixalleria de Gràcia-

Collserola

900 70 20 30

Districte de Gràcia

93 291 66 78

Oficina d’Atenció Ciutadana i

Dependències Municipals

93 402 70 00

Serveis Socials i Atenció

Primària (El Coll)

93 256 28 88

Serveis Socials i Atenció

Primària (Rius i Taulet)

93 291 43 25

Atenció ciutadana

93 402 70 00

Bombers

080

Guàrdia Urbana

092

Informació ciutadana

010

Jutjats de guàrdia

93 319 19 51

Mossos d’Esquadra

088

RENFE

93 490 02 02

Urgències sanitàries

061

Telèfons d’interès

Altres telèfons

Per anunciar-vos

a l’independent

truqueu al

93 217 44 10

Jove Teatre Regina

Sèneca, 22 - 93 218 15 12

Sala Beckett

Alegre de Dalt, 55 - 93 284 53 12

Teatreneu

Terol, 26-28 - 93 285 79 00

Bosque Multicines

Rambla del Prat, 10

93 217 26 42

Cinema Casablanca Kaplan

Passeig de Gràcia, 115

93 218 43 45

Dia de l’espectador: dilluns

Cinema Casablanca Gràcia

Girona, 173

93 459 03 26

Dia de l’espectador: dilluns

Lauren Gràcia

Bailén, 205 - 93 457 32 11

Dia de l’espectador: dimecres

Cinemes Verdi

Verdi, 32 - 93 237 05 16

Dia de l’espectador: dilluns

Cinemes Verdi Park

Torrijos, 49 - 93 217 88 23

Dia de l’espectador: dilluns

Teatres

Cinemes

  Ass. Espanyola de Rítmica
 Sèneca, 22, 1r
     93 217 18 94
       info@joanllongueres.com

 Ass. Esportiva de Gràcia UBAE
 Perill, 6
    93 459 24 27
     info@aegracia.com

 Ass. Bàsquet de Gràcia
 Providència, 12, 2n

 Ass. Racing Güell
 Sostres, 29
     93 285 04 61

 Atlètic Club Güell
 Mora d’Ebre, 47
(Bar Las Vegas)

93 213 82 30

 Club Ciclista de Gràcia
 St. Joaquim, 8

93 415 18 42
Web:www.gracianet.org/ccgracia
ccgracia@gracianet.org

 Club Ariel
 Gran de Gràcia, 26

93 217 57 06
       asacgil@terra.es

 Club d’Arquers de Catalunya
 Robí, 22

93 407 16 07

 Club d’Escacs Tres Peons
 Ros d’Olano, 9

93 237 50 31
 Web: www.trespeons.com

 Club de Bàsquet Pedagogium
 Lluís Antúnez, 7

93 218 73 87

 Club Tennis la Salut
 Mare de Déu de la Salut, 75

93 223 24 00
Web:www.ctlasalut.com
info@ctlasalut.com

 CE Panteres Grogues
 Gomis, 45

670 22 88 99
Web: www.panteresgrogues.org

 CE Europa
 Secretari Coloma, 140

93 210 25 51
Web:www.ceeuropa.com

ceeuropa@ceeuropa.com

 CE Salle Gràcia
 Pl. del Nord, 14

670 44 07 97
     gimsalle@tiscali.es

Club Excursionista de Gràcia
 Ptge. Mulet, 4

93 237 86 59
    600 45 27 36

Web: www.cegracia.com
Francesc Sanahuja

  francesc_sanahuja@schneiderelectric.es

 Club Futbol Gamba-2
 Còrsega, 407

93 457 83 44

 Club Natació Catalunya
 Ramiro de Maetzu, 27

93 213 43 44
Web: www.cncatalunya.org
cnc@cncatalunya.org

Espeleo Club Gràcia
 Astúries 83, 1er. 1a

93 415 04 60
Web: www.telefonica.net/web2/
espeleoclubgracia

 FC Crack’s Gràcia
 Martínez de la Rosa, 65

93 213 56 86

 Motor Club 80
 Carolines, 11

93 217 20 47
606 04 55 55

 Penya Barcelonista Speed 58
 Sant Lluís, 58

93 210 34 61
Web: www.pbspeed58.com/penya

 SAFA Claror
 Sardenya, 337

93 476 13 90

Entitats esportives i Centres d’informació de GràciaEntitats esportives i Centres d’informació de GràciaEntitats esportives i Centres d’informació de GràciaEntitats esportives i Centres d’informació de GràciaEntitats esportives i Centres d’informació de Gràcia

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

 UE Claret
 Sicília, 333

93 208 18 32

Unió Excursionista de
Catalunya-Gràcia
 Encarnació 131-133

93 285 34 54
Web::www.uecgracia.org

secretaria@uecgracia.org

Centre Jove d’Anticoncepció
i Sexualitat
 Granja, 19
     93 415 10 00

Punt d’Informació Jove
 Torrent de l’Olla, 104

93 284 75 73

Punt d’Informació i Atenció
a les Dones de Gràcia
 Pl. Rius i Taulet, 6

     93 291 43 30

Oficina d’Atenció al Ciutadà
del Districte de Gràcia
 Francisco Giner, 46
(Atenció presencial)

Oficina de Gestió Unificada
per a Activitats Empresarials
 Pg. de Gràcia, 129

93 484 92 00

Oficina de Rehabilitació del
Districte de Gràcia
 Pl Rius i Taulet

93 291 66 55

Oficina d’infraccions i
liquidacions-Sector de
Serveis Urbans i Medi
Ambient
 Torrent de l’Olla, 218-220
     93 291 40 63

Punt d’Informació Barcelona
Centre Universitari
 Torrent de l’Olla, 219

93 238 9049

SERVEIS

per Santi Gomà

laberint de les escales (53)

Entre pis i pis

El joc que et proposem és un laberint que correspon a un

edifici de dos pisos en el qual s’ha d’entrar per la fletxa del

primer pis i sortir per la del segon pis.

Les lletres corresponen a escales que comuniquen tots

dos pisos. Quan s’arriba a una lletra es pot canviar de pis

buscant la mateixa lletra en l’altre plànol.

Vinga, intenta-ho!

Solució a la pàgina 15
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Política
Martínez i Espriu pacten una Diada

a mig camí dels models de PSC i ERC
Les entitats faran el parlament principal a Rius i Taulet i el refrigeri es farà al Districte

El president i el regidor

del districte, Ricard

Martínez i Guillem

Espriu, després de quin-

ze dies de polèmica i de

la plantada de les enti-

tats a l’espera que arri-

bessin a un acord, han

tancat un pacte sobre el

nou model de Diada de

l’11 de setembre, fet que

els havia enfrontat des

de l’any passat. El pro-

grama d’actes queda a

mig camí del que volien

PSC i ERC, amb actes a

dins i a fora de la seu

del districte.

EL MODEL DE CELEBRACIÓ DE FA DOS ANYS VA REUNIR LA GENT A LA PLAÇA DE RIUS I TAULET

ARXIU: DISTRICTE

ALBERT BALANZÀ

Els dos màxims dirigents del dis-
tricte van desencallar divendres
finalment una qüestió que s’ha anat
podrint al llarg del primer any de
mandat i que es va iniciar en la
Diada de l’any passat amb la in-
sòlita manifestació convocada pels
republicans, acabats de sortir del
pacte de govern tripartit, contra
el nou regidor socialista.
El pacte entre Martínez i Espriu,
segons ha sabut L’Independent,
consistirà a tornar a fer l’acte
principal de la Diada a la plaça
Rius i Taulet, com s’havia fet en
l’anterior mandat de Martínez, i
deixarà el parlament central a les
entitats, com s’havia introduït en
l’edició de l’any passat. Els repu-
blicans van criticar molt que la
celebració hagués passat de fer-
se de la plaça a la sala d’actes del
districte i els socialistes havien
criticat el to independentista i el
poc protagonisme de les entitats.
La Diada 2008, en tot cas, man-

Endavant precisa que ara per

ara celebra l’11-S en solitari

Els col·lectius independentistes
de la Vila celebraran units la
Diada alternativa però lluny de
Gràcia, enquadrats en els ac-
tes unitaris que a nivell de
Barcelona es fan cada any. Així
ho han precisat fonts d’Enda-
vant, que ara per ara assegu-
ren que continuaran organit-
zant com cada any en solitari
els actes específics dels col·-
lectius independentistes per la
Diada a Gràcia. La convoca-
tòria d’Endavant tindrà com a

tindrà una part musical, ara a la
plaça, i inclourà unes paraules tant
del president com del regidor. Al
final de l’acte, el refrigeri també
es farà a dins del districte, com
també havia defensat el PSC.
A l’espera que Martínez i Espriu
facin públic l’acord aquesta set-
mana, el pacte ha estat celebrat
per les entitats, que la setmana
passada, en una carta enviada a
L’Independent, s’havien desmarcat
de la Diada oficial mentre no hi
hagués un acord polític. “Si és
així, hi participarem”, ha apuntat
Jordi Casassas, president de
Lluïsos i portaveu del G-6, grup
d’entitats històriques de la Vila.
Casassas ha afegit que l’11-S, en
tot cas, les entitats faran també
l’ofrena a Rafael de Casanova i el
refrigeri a Lluïsos. 

centre neuràlgic la plaça Revo-
lució, lloc on es programaran
diferents 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. A
l’acte s’hi afegiran, sempre a
títol personal, membres de la
resta de col.lectius independen-
tistes graciencs.

breusbreus

Francesc Roma

també serà

tècnic de Dona

El tècnic de Cooperació i Medi
Ambient del districte de Grà-
cia, Francesc Roma, ha assu-
mit el nou càrrec de tècnic del
Consell de Dones. Aquesta és
una demanda que van presen-
tar fa cinc anys les integrants
del Consell de Dones per acon-
seguir “un bon funcionament
de l’òrgan i coordinar i dur a
terme les iniciatives que es pre-
senten”. El consell ha fet una
valoració molt positiva del no-
menament i ha afirmat que “es-
pera que això ajudi a què hi
hagi una transversalitat real de
les necessitats de les dones
gracienques en tots els àmbits
i decisions de l’Ajuntament de
Gràcia”. 

Esquerra critica

el ‘manifiesto’

espanyolista

El conseller republicà Àlex
López ha titllat la història de
“macabre” per fer-li reviure allò
que quan tenia set anys no va
ser conscient. Es tracta del
Manifiesto de los 2300, de l’any
1981, i de, 27 anys més tard,
el Manifiesto por la lengua
común, signat entre d’altres per
Albert Boadella, Arcadi Espa-
da, Fernando Savater i Álvaro
Pombo. En el seu bloc, López
rescata algunes de les “perles”
del document i matisa que tot
“i l’esforç per compilar”
aquests extractes, li resulta xo-
cant que la gent que “s’anome-
na intel·lectual diguin el que
diguin i es quedin tan amples”.
També qualifica “d’autoodi” el
fet de que hi hagi catalans que
signin aquest Manifiesto por la
lengua común. 

CDC demana la independència a

través d’una esmena al congrés

A.B.

L’agrupació local de Convergèn-
cia Democràtica a Gràcia ha tan-
cat aquesta setmana el debat
precongressual amb vista al con-
clave que el partit nacionalista
celebrararà els pròxims 11, 12 i
13 de juliol a Barcelona amb
l’aprovació d’una esmena que
reivindica la independència a tra-

vés de la creació d’un Estat pro-
pi per llei en el marc del dret
d’autodeterminació.
L’esmena, emmarcada en els tre-
balls de la ponència que a nivell
local coordina Albert Ortas, fa
explícita “la demanda que CDC
incorpori quan cregui oportú la
possibilitat d’aprovar una Llei
Fonamental per la qual Catalunya
esdevindrà un Estat de dret, de-

Proposa la limitació de la durada dels càrrecs institucionals

CARLES AGUSTÍ I FRANCESC GAMBÚS, EN L’ÚLTIM PLE DEL DISTRICTE

mocràtic i social integrat a la
Unió Europea, com a part del dret
a decidir, a exercir a través d’un
referèndum d’autodeterminació”.
En aquest relleu sobiranista, CDC
també en aquesta mateixa ponèn-
cia eleva una esmena al congrés
que demana el reconeixement del
català com a llengua oficial
d’Europa a la propera Constitu-
ció Europea com a condició per

ÈRIC LLUENT

donar-hi suport. En els treballs de
la ponència que localment coor-
dina Lluïsa Nicolau, també es
demana l’execució de  mesures de

regeneració democràtica “en ge-
neral i interna de partit” amb pro-
postes com la limitació de la du-
rada dels càrrecs institucionals. 
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Societat
El Districte busca un nom definitiu per

estrenar el Casal de Joves al novembre
Les dificultats en els treballs a l’auditori soterrat han provocat el principal retard

Un any després del termi-

ni que s’havia marcat el

Districte, en un projecte

que s’ha allargat més de

15 anys, el novembre ha

estat la data fixada com a

definitiva, ara sí, per

inaugurar l’espai multi-

disciplinari del carrer

Gran de Gràcia amb Santa

Rosa. Popularment cone-

gut com a Casal de Joves

OSI, en al.lusió al projecte

inicial i a la ubicació en

els antics terrenys on hi

havia l’escola de la funda-

ció OSI, el Districte vol

acabar la llarga espera

amb el rebateig de l’espai.

ALBERT BALANZÀ

En un moment que els veïns ja
poden veure l’estructura final de
l’edifici, un cop retirada del tot
aquesta setmana la bastida, i que
arquitectes i paletes ultimen els
detalls de les quatre plantes i l’au-
ditori soterrat, una de les princi-
pals preocupacions del Districte és
trobar un nom definitiu que supe-
ri l’ambigüitat de Casal de Joves

per a un espai que no es destinarà
només a aquest sector i la
indefinició d’Equipament
sociocultural Gran de Gràcia-Santa
Rosa, que és com apareix en el plà-
nol oficial d’equipaments públics.
Dimecres passat, en una visita a
les obres a la qual hi va tenir accés
L’Independent, el regidor del dis-
tricte, Guillem Espriu, va anunci-

MÍRIAM NÚÑEZ

LA SALA POLIVALENT DEL NOU CASAL DE JOVES DEL CARRER SANTA ROSA

La Festa Major ocuparà cinc places

amb programacions temàtiques

MERITXELL DÍAZ

Les places del Diamant, Joanic, Re-
volució, Virreina i Manuel Torrente
centraran enguany la seva oferta de
Festa Major en la gastronomia, el
jazz i l’artesania, entre d’altres. Des-
aparegut l’escenari del carrer Bailèn,
el Districte i la Federació Festa
Major aposten perquè Diamant i
Joanic siguin les “entrades tran-

quil.les” a la festa. La plaça del
Diamant acollirà del 15 al 21
d’agost els concerts de jazz, en un
cartell cogestionat entre la Federa-
ció Festa Major i l’Orfeó Gracienc.
Joanic es converteix enguany en
l’espai de la interculturalitat: hi
haurà parades d’ONG i entitats de
la Vila i es realitzaran activitat vin-
culades a la solidaritat. Els Lluïsos,
per exemple, s’hi instal.laran per

Gastronomia a Manuel Torrente i Solidaritat a Joanic, novetats

presentar, entre d’altres, el seu pro-
jecte d’acollida d’immigrants. En
l’edició de 2007, Joanic va ser el
punt neuràlgic de celebració del
centenari del CE Europa.
La plaça Revolució estarà ocupa-
da per un envelat obert que al llarg
del matí serà un punt d’informa-
ció de la festa, a la tarda s’hi rea-
litzaran activitats familiars i a la
nit, espectacles de petit format.

JOSEP MARIA CONTEL

FEDERACIÓ, MOSSOS D’ESQUADRA I GUÀRDIA URBANA VAN REUNIR-SE EN LA TAULA DE SEGURETAT

ar que la recerca del nom per a
l’espai és un dels últims detalls que
queden per estrenar un espai que
està a punt per entregar-se com a
obra feta durant el mes de juliol.
El setembre serà el mes que el Dis-
tricte habilitarà per instal·lar tot el
mobiliari i l’agenda oficial treballa
amb una data de principis de no-
vembre per fer la inauguració.
Planta a planta, els arquitectes i
tècnics van explicar les virtuts i les
dificultats amb què s’han trobat per
executar una obra que ha permès
mantenir l’estructura de l’antiga
masia del Baró de la Barre, inclo-
ent la majoria de forjats i arcs de
volta originals, i prioritzar obertu-
res de llum, sobretot a la remunta
afegida com a quarta planta i que
servirà de sala polivalent. A les
plantes segona i tercera hi haurà
l’espai de treball d’entitats com el
Consell de la Joventut de Barcelona
i la polèmica i reduïda zona de 60

metres quadrats en quatre despat-
xos per a les entitats de Gràcia.

Entrada i acabats de pintura

Amb l’entrada principal de Gran
de Gràcia 190-192 acabada, la
qüestió que més retard ha provo-
cat és la definició de l’auditori so-
terrat per a 400 places. Els arqui-
tectes van admetre en la visita que
el sistema de treball amb
micropivots per guanyar profun-
ditat sense danyar l’estructura su-
perior havia fet perdre temps però
que, tot i que encara hi ha algun
problema de filtracions d’aigua per
resoldre, la instal·lació del pati de
butaques –mòbil, si convé- i els
acabats de pintura eren qüestió de
dies. L’auditori, amb servei de bar
els dies d’activitat, tindrà un accés
independent a la resta de l’edifici,
per la plaça interior, on ara que-
den per instal·lar quatre fanals. 

MÍRIAM NÚÑEZ

LES VISTES DES DE LA PART SUPERIOR DEL CASAL

D’aquesta manera desapareix la
fira de productes etiquetats en
català. La plaça de la Virreina serà
de nou l’espai per als artesans. En
l’espai gastronòmic de la plaça

Manuel Torrente, coordinat per
El cargol Graciós, es faran expo-
sicions, tallers i tertúlies i s’hi ce-
lebrarà el sopar de L’Indepen-
dent, la nit de dimarts 19. 

M. D.

Les parades de Diagonal a la Vall
d’Hebron de la línia 3 de metro
restaran tancades al llarg de sis
dies al juliol per realitzar unes
obres de millora a la zona de vies.
Diagonal, Fontana, Lesseps,
Vallcarca, Penitents i Vall d’He-
bron són les estacions afectades
per aquesta aturada. El tanca-
ment es farà del divendres 11 a
partir de les 22 hores fins al diu-
menge 13 i del divendres 18,
també a les 22 hores, fins al diu-
menge 20. Transports Metropo-
litans de Barcelona posarà a dis-
posició dels usuaris uns autobu-
sos llançadora que cobriran el
trajecte entre aquestes parades i
al llarg d’aquests dies, amb el
mateix horari del metro, és a dir
que la nit de dissabte funciona-
ran sense interrupció. La ubica-
ció de les estacions del bus que
substitueix el recorregut del me-
tro es pot veure en els cartells
que s’han penjat a l’interior de
les parades. Segons han infor-
mat fonts de TMB, les obres de
millora de la infraestructura afec-
ten només a Fontana però és ne-
cessari fer un tall parcial de la
línia. La resta del servei entre
Zona Universitària i Diagonal i
entre Vall d’Hebron i Canyelles
seguirà funcionant amb norma-
litat. D’altra banda se substitu-
eixen les escales mecàniques de
Fontana entre el 5 i el 27 de ju-
liol. Entre els dies 12 i 18 de
juliol s’ocupa el carril bus del car-
rer Gran, davant l’estació, man-
tenint un carril de circulació de
3,50 metres.  

La línia 3 a

Gràcia tanca

dos caps de

setmana
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REDACCIÓ

El Sindicat del Taxi de Cata-
lunya (STAC) ha fet arribar a
l’Institut Metropolità del Taxi
(IMET) la demanda de recu-
perar la parada ubicada a la
plaça Rovira, que va ser eli-
minada amb la posada en mar-
xa del pla de mobilitat. A ban-
da, l’IMET també s’ha com-
promès a crear un nou carril
bus-taxi en els dos sentits de
la Travessera de Dalt, en el
tram que va de la plaça Lesseps
al carrer Escorial. Si bé la in-
tenció era incrementar aquest
carril abans de l’estiu, fonts de
l’Sindicat del Taxi de Catalunya
asseguren que el més proba-
ble és que es postposi “fins que
acabin les obres de la plaça
Lesseps i el traçat viari estigui
del tot definit”. De fet, els sen-
tits i els carrils de trànsit d’ara
són els definitius, ja que els
últims serrells pendents de les
obres són les tasques de pavi-
mentació de la superfície. 

Els taxistes

demanen la

parada de

Rovira

Gràcia ampliarà la campanya contra

el soroll amb accions durant tot l’any

ÈRIC LLUENT

“El plantejament d’actuar només
durant els dos mesos d’estiu ja no
val”, apunten de manera taxativa
fonts del Districte, malgrat que su-
bratllen alhora les enquestes ofici-
als que registren una disminució

de les queixes pel soroll. Amb
aquesta màxima i sense desmerèi-
xer les accions que s’han desplegat
en els últims anys, el govern de
Rius i Taulet llançarà a mitjans de
juliol una campanya específica que
s’allargarà tot l’any 2009. “Potser

al gener no cal actuar tant
estrictament però val la pena tenir
accions continuades”, afegeixen.
La nova campanya, a la qual no-
més li falta el lema central i tan-
car alguns serrells, ampliarà la col·-
laboració que en anteriors cam-

LA PLAÇA DEL SOL S’OMPLE DE GENT LES NIT D’ESTIU

Ja fa quinze dies que han

tornat als carrers i places

de Gràcia els mediadors i

els mims que intenten

conscienciar a veïns i

visitants sobre la molès-

tia que suposa el soroll

per als amants del silenci

a la ciutat. Enguany, però,

la campanya de sensibilit-

zació no es quedarà aquí

i s’allargarà fins al se-

tembre. No només això,

en deu dies es posarà en

marxa una campanya

complementària, organit-

zada pel Districte de

Gràcia, que reformula el

plantejament de les

actuals campanyes amb

l’objectiu d’actuar contra

el soroll durant tot l’any.

ÒSCAR MEJÍAS

El Districte admet que “ja no val” actuar només a l’estiu tot i que han disminuït les queixes

panyes s’havia fet amb cinemes de
la Vila com els Verdi amb la in-
tenció de comptar en la nova cam-
panya amb totes les sales a nivell
de missatge audiovisual. També hi
col·laboraran tècnics de Medi
Ambient.

Menys material editat

El que també variarà respecte de
les anteriors campanyes llançades
des de Gràcia o des de Barcelona
és la difusió de material editat,
perquè es fa un balanç més aviat
negatiu de l’efecte que ha tingut
fins ara en relació amb la despe-
sa econòmica que suposa. “Fun-
ciona abans la piruleta que estan
regalant els mims que els flyers
que pots donar a algú a les dues
de la matinada”, apunten les fonts
consultades.
De manera col·lateral a aquestes
mesures contra el soroll, la Festa
Major augmentarà enguany els
limitadors de so de sis a deu car-
rers i el Districte realitzarà l’es-
tudi d’impacte acúsic que l’any
passat es va fer a Mozart al car-
rer Verdi. 

GUIA
GASTRONÒMICA

DE GRÀCIA

ANUNCIA’T EN

AQUESTA PÀGINA.

TRUCA AL

692 601 261
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Gastronomia de Lleida
Més de 600 persones van gaudir divendres 27 del tast de productes lleidatans organitzat per la

Federació de Colles de l’Aplec del Cargol, amb la Federació Festa Major, el Districte de Gràcia i la

Diputació de Lleida. La iniciativa va ser tot un èxit de participació.

Fotografies: Josep Maria Contel
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Documentals a debat, a la biblioteca Vila de Gràcia.

La biblioteca del Torrent de l’Olla posa en marxa la seva

programació d’estiu amb una sèrie de debats i xerrades.

El tret de sortida el dóna la projecció de The Corporation,

un documental sobre el naixement, el creixement i la

maduresa de les grans corporacions. El passi es dividirà

en dues sessions.

Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de l’Olla, 104))

Divendres 4 i dimecres 9, a les 22 h

recomanem

SSSSSIIIII     VVVVVOLEUOLEUOLEUOLEUOLEU     ANUNCIARANUNCIARANUNCIARANUNCIARANUNCIAR     ELSELSELSELSELS     VVVVVOSTRESOSTRESOSTRESOSTRESOSTRES     AAAAACTESCTESCTESCTESCTES     ENENENENEN     AAAAAQQQQQUESTUESTUESTUESTUESTAAAAA     AAAAAGENDAGENDAGENDAGENDAGENDA, , , , , ENVIEUENVIEUENVIEUENVIEUENVIEU     UNUNUNUNUN     CORREUCORREUCORREUCORREUCORREU
ELECTRÒNICELECTRÒNICELECTRÒNICELECTRÒNICELECTRÒNIC     AAAAA     INDEPENDENTINDEPENDENTINDEPENDENTINDEPENDENTINDEPENDENT@@@@@DEBARRISDEBARRISDEBARRISDEBARRISDEBARRIS.....COMCOMCOMCOMCOM     OOOOO     BÉBÉBÉBÉBÉ     UNUNUNUNUN     FAXFAXFAXFAXFAX     ALALALALAL 93 217 06 80 93 217 06 80 93 217 06 80 93 217 06 80 93 217 06 80

Magdalena, 12), a partir de

les 22 h

Concert de músiques dis-

perses de l’Heliogabal:

Glissandinos.

Heliogàbal (Ramon i Cajal,

80), a les 22 h

� 6 de juliol

Cinemafòrum: Ser o no

ser, d’Ernst Lubitsch.

La Quimera (Verdi, 28, bai-

xos), a les 18 h

Espectacle de dansa: La

Puda, de l’esbart de dan-

saires de l’Orfeó Gracienc

conjuntament amb l’Esbart

Montserratí Martinent. Co-

reografia de Leo Quintana.

EXPOSICIONS

�  Exposició perma-

nent

Exposició: La mobilitat,

l’estalvi, l’energia i la

construcció sostenible.

Centre de Recursos

Barcelona Sostenible (Nil

i Fabra, 20, baixos)

� Fins al 8 de juliol

Exposició: Vull la lluna,

de Marisa Carrió.

CIRD (Camèlies, 36)

� Fins al 10 de juliol

Exposició:Treballs i

mostra de balls

d’alumnes dels tallers

de l’associació de pen-

sionistes i jubilats.

Centre Cívic La Sedeta

(Sicília, 321)

� Fins al 21 de juliol

Exposició:Tot sobre

Eva, de Sandra Turnbull.

Desig (Mare de Déu dels

Desemparats,14-16)

� Fins al 25 de juliol

Exposició:Wallpaper,

d’Emilio Lekuona.

Galeria Hartmann (Santa

Teresa, 8, baixos)

� 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)

Exposició: Lola surt.

Heliogàbal (Ramon i

Cajal, 80)

� Fins al 21 de setem-

bre

Exposició: Índia, de Toru

Morimoto.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20)

ACTES

� 4 de juliol

Festival Grec 08: Glory/

Laboratori, amb Jeremy

Wade.

La Caldera (Torrent d’en

Vidalet, 43), a les 20 h

Espectacle d’estiu: Nit

d’humor amb el monolo-

guista Albert Prats. En-

trada lliure. No cal reserva

prèvia.

Centre Cívic El Coll (Aldea,

15), a les 21.30

Cicle de veus i música II -

Concert: Qa’a.

La Juglaresca (Sant Lluis,

58), a partir de les 21 h

Concert: Las Furias.

Sala KGB (Ca l’Alegre de

Dalt, 55), a les 21.30

� 5 de juliol

Cicle ‘T’interessa’. Xerrada

dins del cicle ‘Qüestions

latents’: Centenari de la

muntanya d’amatistes,

de Guerau de Liost, a càr-

rec d’Àngela Cerdà, mem-

bre del CSIC.

Biblioteca pública Jaume

Fuster (Plaça Lesseps, 20),

a les 12 h

Festival Grec 08: Glory/La-

boratori, amb Jeremy

Wade.

La Caldera (Torrent d’en

Vidalet, 43), a les 20 h

Festival Reivindicatiu

per les llibertats sexuals:

Lorena C + Roberta Marrero

+ Les Fatales + Souver DJ.

Produeix Joves d’Esquerra

Verda.

Sala KGB (Ca l’Alegre de

Dalt, 55), a les 21 h

Concert Orfeó Gracienc:

La Festa. Entrada lliure.

Oratori Sant Felip Neri (Sol,

8), a les 21 h

Espectacle de dansa: La

Puda, de l’esbart de dan-

saires de l’Orfeó Gracienc

conjuntament amb l’Esbart

Montserratí Martinent. Co-

reografia de Leo Quintana.

Teatre del Cercele (Santa

Teatre del Cercele (Santa

Magdalena, 12), a partir de

les 18 h

Festival Grec 08: Glory/

Laboratori, amb Jeremy

Wade.

Centre de Dansa La Calde-

ra (Torrent d’en Vidalet,

43), a les 21 h

� 8 de juliol

Atrapa la paraula: Taller

d’escriptura de guions, a

càrrec d’Eulàlia Carrillo.

Biblioteca pública Jaume

Fuster (Plaça Lesseps, 20),

a les 19 h

� 9 de juliol

Rutes saludables pel mer-

cat: La ruta del pes.

Mercat de l’Estrella (Pi i

Margall, 73), a les 11 h

Xerrada: Turisme respon-

sable, sostenible i just, a

càrrec de Valentí Garriga, de

Viatgers del Món.

Biblioteca pública Vila de

Gràcia (Torrent de l’Olla,

104), a les 18.30

Cicle de petits concerts:

Erm.

Heliogàbal (Ramon i Cajal,

80), a les 22 h

� 10 de juliol

Rutes saludables pel mer-

cat: La ruta de la Medi-

terrània.

Mercat de l’Estrella (Pi i

Margall, 73), a les 11 h

Grec 08: Vitrines III, amb

la Cia Lapsus Dansa.

La Caldera (Torrent d’en

Vidalet, 43), a les 20 h

� 11 de juliol

Grec 08: Vitrines III, amb

la Cia Lapsus Dansa.

La Caldera (Torrent d’en

Vidalet, 43), a les 20 h

Espectacle d’estiu: Espec-

tacle de dansa del ven-

tre ‘Oriental Circus0,

de la companyia Baila-

rina’s ambulantes. Entra-

da lliure. No cal reserva

prèvia.

Centre Cívic El Coll (Al-

dea, 15), a les 21.30

Concert: Avenues &

Sihouettes Breakdown

Affair..

Sala KGB (Ca l’Alegre de

Dalt, 55), a les 21.30

Representació teatral: Las

anomalías sexuales y

mentales de una

familia de clase media

baja, de Martín Garrido,

a càrrec de la companyia

Toc de Gràcia.

CC La Sedeta (Sicília,

321), a les 22 h

� 12 de juliol

Grec 08: Vitrines III, amb

la Cia Lapsus Dansa.

La Caldera (Torrent d’en

Vidalet, 43), a les 20 h

Concert de músiques dis-

perses: Nubla + Panta-

león.

Heliogàbal (Ramon i

Cajal, 80), a les 22 h

� 13 de juliol

Representació teatral: Las

anomalías sexuales y

mentales de una

familia de clase media

baja, de Martín Garrido,

a càrrec de la companyia

Toc de Gràcia.

CC La Sedeta (Sicília,

321), a les 20 h

� 16 de juliol

Festival Grec 08:

Thermomix, de Toni

Martín.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20-22), a

les 20 h

CONCURS

� Fins al 15 de juliol

I Mostra de Curtme-

tratges Cinema Rovi-

ra. Consultar les bases a

www.roviraitrias.com

� Fins al 15 d’octubre

I Concurs Literari de

contes i poesia Mercè

Rodoreda. Consultar les

bases a:

www.gracianet.org/cmig

El Centre (Ros de Olano,

9)
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Cultura
breusbreus

Publicacions

colombianes, a

la Jaume Fuster

Autogestió i realitat: Mostra edi-
torial independent colombiana és
el títol de l’exposició que arri-
ba a la biblioteca Jaume Fus-
ter al llarg dels mesos d’estiu.
Fanzines, revistes, comple-
ments i d’altres suports de co-
municació de l’escena gràfica,
musical i urbana de Colòmbia,
amb títols com Fanático Escar-
lata i el Trinchera Ganja, for-
men part d’aquesta mostra. Au-
togestió i realitat es va inaugu-
rar a la cripta del FAD al mes
de maig i ara està itinerant per
diversos espais de la ciutat. 

QA’A i els ritmes

experimentals,

a la Juglaresca

La promotora de concerts Ca-
baret Hofmann porta a la
Juglaresca, dins del cicle Noves
Propostes de Música i Veu, el
grup QA’A, nascut a Barcelona
l’any 2006 amb la voluntat d’ex-
perimentar amb diverses textu-
res per esdevenir una banda
clàssica de rock que passa els
seus ritmes per un laboratori ci-
entífic. El concert és aquest di-
vendres 4 de juliol (20 hores).
Qa’a ha format part del cartell
del Sònar d’enguany i ha estat
capaç de portar el públic des del
passat fins al futur, a través de
ritmes espontanis i autèntics
que recorden a les bandes dels
anys 60. D’altra banda, Caba-
ret Hofmann engegarà al setem-
bre un cicle d’audicions públi-
ques de col.leccions privades de
periodistes, de temàtiques tan
diverses com les bandes sono-
res de pel.lícules, el jazz o de
grups desconeguts per al gran
públic. 

L’Olokuti celebra el primer Festival

per la Música Justa aquest estiu
La iniciativa vol reivindicar que el 51% del preu d’un CD vagi a parar a mans de l’artista

El jardí de l’Olokuti es

converteix els dissabtes

de juliol, agost i setem-

bre en l’escenari del

primer Festival de Músi-

ca Justa, una iniciativa

pionera a Catalunya

pensada per promoure

el consum responsable

de CD. L’objectiu del

festival és reivindicar

un tracte econòmic just

per als artistes per part

de les empreses disco-

gràfiques i les distribuï-

dores en línia.

LA PORTA D’ENTRADA AL JARDÍ DE L’OLOKUTI, ON ES FARAN ELS CONCERTS I EL CICLE DE CINEMA

MERITXELL DÍAZ

MERITXELL DÍAZ

En l’actualitat, les empreses dis-
cogràfiques es queden amb el 50
per cent dels beneficis que gene-
ra el treball dels músics. Davant
d’aquesta realitat, la botiga de
comerç responsable Olokuti ha
decidit posar en marxa el primer
Festival de Música Justa, que de-
nuncia aquesta pràctica empre-
sarial i demana que la meitat del
preu del CD vagi a parar a mans
de l’artista. L’Olokuti crea així
el concepte de música justa, re-
git per tres principis. Per una
banda, la botiga assegura que
quan es compra un producte de
música justa el 51 per cent de
l’import és per a l’artista. També
que el client pagarà el preu ade-
quat, és a dir, la suma del guany
de l’artista i el marge del distri-
buïdor, que no pot passar del 40
per cent. En darrer lloc, Olokuti
garanteix que la relació entre cli-
ent, músic i distribuïdor és com-
pletament legal.
El festival arrenca aquest dissab-
te 5 amb el concert de Viva Yo,

Documentals i films solidaris,

en el II Cinema a la Fresca

L’èxit de la primera edició del ci-
cle Cinema a la Fresca al jardí de
l’Olokuti ha fet que la botiga del
carrer Astúries 36 repeteixi la
iniciativa i aquest estiu tiri enda-
vant un segon cicle. Enguany, la
mirada se centra en els documen-
tals i en les pel.lícules que Karma
Films va passar durant el març a
diversos cinemes d’arreu de l’Es-
tat, com els Verdi, dins del que
va anomenar Mes del Cinema
Solidari. Així, es projectaran els

una formació catalana i polifacè-
tica que recupera l’atmosfera dels
anys 80. El següent del progra-
ma és el guitarrista Albert
Giménez, que en una actuació en
acústic presentarà la seva obra
més íntima. La Pullup Orchestra,
la banda que ja va oferir la seva
música en la darrera Festa Ma-
jor, tocarà al jardí de l’Olokuti el
dia 26. A l’agost de moment no-
més hi ha confirmat el concert
del dia 16, amb la música
d’Stahlabnd.
Beside, Black Coffee Quartet,
Alquimia del Sol i Qui hi ha? tan-
quen el cartell d’aquest festival
pioner durant els dissabtes del
mes de setembre. Tots els con-
certs comencen a les 19 hores i
l’entrada és gratuïta. 

quatre llargmetratges de temàti-
ca ecològica i solidària que
Karma Films va triar d’entre la
producció mundial, Paisajes trans-
formadores, Nuestro pan de cada
día, A ciegas i Oro Negro.
La primera trobada cinèfila al jar-
dí de l’Olokuti serà el proper di-
vendres 11 (19 hores), amb La
copa, una història real que narra
la vida d’un monestir en el trans-
curs de la Copa Mundial de Fut-
bol en l’any 1998.

El Festival d’Òpera de Butxaca

opta per suspendre l’edició 2008

REDACCIÓ

The love of my life, Trenes de marzo
i Odola són els títols de les últimes
òperes que es van poder escoltar a
la Sala Beckett en les tres darreres
edicions del Festival d’Òpera de
Butxaca i Noves Creacions
(FOBNC). Enguany l’organització
suspèn l’edició 2008 a causa “d’una
reordenació dels festivals musicals

feta pel departament de Cultura i
Mitjans de Comunicació de la
Generalitat”, segons ha informat la
direcció en un comunicat fet arri-
bar a L’Independent. En la carta es
matisa que “la raó de l’actual sus-
pensió és la no coincidència de
criteris entre el planteig del Festi-
val i el de l’Institut d’Indústries Cul-
turals del departament de Cultu-
ra”. Amb aquest canvi, el festival

El motiu són les desavinences amb l’Institut d’Indústries Culturals

AMB AQUESTA IMATGE ES PRESENTAVA UNA DE LES ÒPERES DE LA DARRERA EDICIÓ DEL FOBNC

quedaria en mans del futur Con-
sell de les Arts, del qual “desconei-
xen les línies mestres d’actuació” i
“les seves capacitats pressupostà-
ries”. La direcció del FOBNC ha
optat per dedicar un any a la refle-
xió i el debat i postposar la tretze-
na edició al 2009. En el comuni-
cat expressen, però, la seva volun-
tat de continuar tirant endavant el
festival per a la consecució d’una

CEDIDA

nova òpera catalana. A més, valo-
ren que el FOBNC s’ha convertit
en un interessant banc de proves i
ha estat capaç de crear una xarxa

entre els creadors i el públic. Al
llarg dels darrers anys, la Sala
Beckett havia estat un dels espais
del festival d’òpera. 
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Família en descomposició

Pel.lícula revelació de la

temporada que demostra el

bon estat de forma de

realitzadors veterans com

Sidney Lumet. Un director

pràcticament bandejat de la

palestra cinematogràfica

que compta amb un Oscar

honorífic als

seus vuitanta

anys que

sonava a

homenatge

pòstum i

definitiu.

Aquí es

demostra el saber i el bon

fer d’un gat vell bregat en

infinitud d’escaramusses

fílmiques. Antes que el

diablo sepa que has muerto

és una classe magistral per

a tota classe de passerells,

nouvinguts i aprenents

sobrats i creguts. Una

pel.lícula rodada amb vídeo

d’alta definició amb un gust

exquisit pels enquadra-

ments i una planificació

elegantíssima que demostra

que amb menys mitjans

però amb ofici es poden

assolir fites envejables. La

pel.lícula és un desolador i

fatalista thriller amb atraca-

ment imperfecte que

dibuixa la caiguda en picat

d’uns germans angoixats

pels deutes. Sentiments com

la cobdícia, la traïció o la

gelosia dibuixen un mapa

podrit i pestilent en una

família corrompuda que

navega vers el desastre.

Personatges abocats al

fracàs que no

poden esca-

par. Una

enganxosa,

enverinada i

invisible

teranyina

manté una

família atrapada mentre

aleteja infructuosament i

agònicament per fugir-ne. Al

final les bèsties es devoren

entre elles. No hi ha sortida.

No hi ha personatges

positius. Ni redempció ni

compensació. Un cop de

puny als baixos. 

crítica de cinema
Joan Millaret

La pelLa pelLa pelLa pelLa pel.....lícula és unlícula és unlícula és unlícula és unlícula és un
desolador i fatalistadesolador i fatalistadesolador i fatalistadesolador i fatalistadesolador i fatalista
thriller ambthriller ambthriller ambthriller ambthriller amb
atracament imperfecteatracament imperfecteatracament imperfecteatracament imperfecteatracament imperfecte

Antes que el diablo

sepa que has muerto

Direcció: Sydney Lumet

Intèrprets: Philip

Seymour Hoffman, Ethan

Hawke, Albert Finney,

Marisa Tomei, Aleksa

Palladito

fitxa

reportatge

Josep Gràcia regenta un magatzem de decorats a Argentona

“El primer que veu el públic
d’una obra de teatre són els
decorats i l’atrezzo. Aquests ele-
ments permeten ubicar l’espai
i el temps a l’espectador”. Amb
aquesta sentència Josep Gràcia
explica la importància d’un
bon decorat per a les obres de
teatre, tant professionals com
amateurs. La neura del teatre
ja li ve de jove, quan amb 17
anys va començar a fer teatre
al Cercle Catòlic de Gràcia. Va
ser quan també va iniciar els
estudis de cant i va fer els seus
primers passos en el món del
teatre professional, concreta-
ment el de la sarsuela. Com a
membre del cor, Gràcia ha ar-
ribat a trepitjar l’escenari del
Liceu de Barcelona. Quan l’any
1977 va decidir muntar l’actu-
al companyia de sarsueles
Agrupació Lírica Antoni Bar-
ber, juntament amb el seu ger-
mà, Jordi Gràcia, i el propi
Antoni Barber, va començar a
acumular material escenogrà-
fic. Era l’inici d’un negoci de
barri que gairebé trenta anys
més tard nodreix a petites i
mitjanes companyies de tot ti-
pus de recreacions: des d’un
saló anglès de l’alta societat fins
a les façanes exteriors d’un

Èric Lluent

L’atrezzo, la clau d’una obra
Gràcia Produccions és

el nom del magatzem

taller que hi ha situat

al carrer Argentona

número 3 i 5. Podríem

afegir aquesta empre-

sa a la llarga llista de

comerços del barri que

inclouen el nom de la

Vila als seus rètols,

però en aquest cas la

raó és un altra. I és

que el propietari es

diu Josep Gràcia i, per

tant, la qüestió és més

d’identitat familiar que

no pas territorial, que

també.

quantitats d’elements d’atrezzo
de totes les èpoques: estovalles,
rams de núvia, fusells i espa-
ses, maletes antigues, telèfons,
rellotges, sacs de trinxera i un
llarg etcètera gairebé impossi-
ble de concretar. “Als objectes
antics els hi tinc molta estima
i alguns d’ells tenen molt valor
perquè són realment difícils de
trobar”, afirma Gràcia mentre
senyala alguns d’ells, com una
petita capelleta de Sant Roc. Tot
plegat, entre la gran varietat
d’escenografia i els centenars
d’objectes atrezzo, el taller de
Gràcia Produccions es pot con-
siderar com un dels autèntics
tresors del carrer Argentona. 

poblat rústic. Tots aquests mate-
rials, pintats a mà i fets de fusta,
es troben al magatzem del carrer
Argentona, i més enllà dels cli-
ents habituals que hi van, Gràcia

explica que molta gent que passa
i ho veu entra i mira tot el que hi
ha, “com si es tractés d’un mu-
seu”. A banda de les grans esce-
nografies apilades contra la pa-
ret, el magatzem també amaga

JOSEP GRÀCIA, AMB EL MATERIAL DEL SEU MAGATZEM

A la botiga hi ha des

d’un saló anglès de

l’alta societat fins a

un poblat rústic

ÈRIC LLUENT

L’IED estrena el nou espai

a la fàbrica Macson. Ábrete
IED és la mostra que s’ha

pogut veure al llarg d’aquests

dies a l’antiga fàbrica Macson

del carrer Biada, que des

d’aquest juny ha passat a mans

de l’Istituto Europeo di

Design. Els alumnes de moda

del centre van protagonitzar

la desfilada Fashion Mythologies,
on es van veure, sobretot,

peces per a la dona. Amb

l’ampliació a la fàbrica

Macson, l’IED amplia les se-

ves instal.lacions en 4.000 me-

tres quadrats. 

CEDIDA

22.10, 00.40; de dg a dj,16.10, 19.10,

22.10.

• 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 dj, 16.00, 19.00,

22.00.

•Sexo en Nueva York. Dv i ds, 16.00,

19.00, 22.00, 00.50; de dg a dj, 16.00,

19.00, 22.00.

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: A la soledad. Passi: 20.30.

Buda explotó por vergüenza. Passi:

16.00, 17.30, 19.00, 20.10 (aquest pas-

si no es farà el 05/07).

•Sala 3: Aqua. El riu vermell.  Passi:

15.50. La vida sin Grace.  Passis:

19.20, 22.35. El visitante de invierno.

Passis: 17.35, 20.55.

LAUREN GRÀCIA. Carrer Bailén, 205.

•Sala 1: Las crónicas de Narnia. Pas-

sis: 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: Sexo en Nueva York. Passis:

16.00, 19.00, 22.00.

•Sala 4: El patito feo. Passis: 16.15, 18.15.

El incidente. Passis: 20.20, 22.20.

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

•Sala 1: El viaje de nuestra vida (VOSE).

Passis: 16.10, 18.20, 20.20, 22.35.

•Sala 2: Aritmética emocional (VOSE).

Passis: 16.15, 18.20, 20.30, 22.35.

•Sala 3: Los cronocrímenes (VOSE). Pas-

sis: 16.10, 18.20, 20.20, 22.35.

•Sala 4: Aliento (VOSE). Passis: 16.15,

18.25, 20.00, 22.35.

cartellera

CINEMES

BOSQUE MULTICINEMES. Rbla. del Prat,

16 - Tel. 93 217 26 42.

•Las crónicas de Narnia. 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 dj, 16.00,

18.05.

•Paso de ti. Dv i ds, 20.10, 22.20,

00.40; de dll a dj, 20.10, 22.20.

•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.

•El increíble Hulk. Dv i ds, 16.10,

19.10, 22.10, 00.40; de dg a dj,

16.10, 19.10, 22.10.

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

22.05, 00.40; de dg a dj, 16.05,

19.05, 20.20, 22.05.

•Oh Jerusalén. Dv i ds, 16.00, 18.10,

20.15, 22.20, 00.40; de dg a dj,

16.00, 18.10, 20.15, 22.20.

•Funny Games. Dv i ds, 16.10, 19.10,

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. Marie

Louise du Peré. Dm, 22.30. Cortada.

Gracias por venir. Dll, 20.30. Más

noches de monólogos. Dll, 22 h.  .

•Sala Xavier Fàgregas. Cómicos

nefríticos. Ds, 22 h.  Impro-show. Ds,

20 h. Impro-fighters. Ds, 22.30.

Zzapping, el concurso. Dj, 22 h.  El club

de la màgia júnior. Ds, 18.30, i dg, 17.15.

Tom Sawyer. Ds i dg, 17 h. Music all!

Dg, 19.30. Luismi.  Dv, 20.30.

Humoristático. Dg, 21.30.  Johnny Ping

Pong ‘un musical con pelotas’. Dll, 21 h.

•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: El último viaje del Juez Feng

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

22.35.

•Sala B: Antes que el diablo sepa que

has muerto (VOSE). Passis: 16.00,

18.15, 20.30, 22.45.

•Sala C:  Cómo cocinar tu vida (VOSE).

Passis: 16.15, 18.20, 20.20, 22.35.

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

sis: 16.10, 18.20, 20.20, 22.35.

TEATRES

JOVE TEATRE REGINA. Sèneca, 22.

•La bella dorment (del 10 al 20 de juli-

ol).  Ds, 18 h, i  dg, 12 i 18 h.

SALA BECKETT. Alegre de Dalt, 55.

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

CULTURA
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El golejador Àngel López Prim,

nou jugador del CE Europa

È. LLUENT

La nova incorporació del primer
equip de l’Europa és el golejador
Ángel López Prim, provinent del
Premià i un dels màxims anota-
dors de la Tercera divisió any rere
any. “És un jugador molt contras-
tat a la categoria. És bo en el joc
aeri i, a més, té un molt bon ol-
facte de gol”, ha explicat aquesta

setmana José Ángel Valero, en-
trenador escapulat. A més, s’ha
conegut la renovació de tres ju-
gadors del bloc central de l’equip
d’aquesta temporada: Fernando,
Delmàs i Amantini. “Estem fent
un equip molt competitiu, tots
els jugadors que estem fitxant
podrien jugar de titular a qualse-
vol equip de tercera”, ha comen-
tat Valero.

El femení escapulat incorpora vuit cares noves a la plantilla

ÀNGEL LÓPEZ PRIM, NOU FITXATGE DE L’EUROPA

D’altra banda, l’equip femení del
CE Europa ha confirmat aques-
ta setmana que compta amb vuit
cares noves per a la temporada
2008-09. El club ha fitxat qua-
tre jugadores de la casa, la por-
tera Clàudia i la migcampista
Cíntia, de l’Europa B, i les dues
internacionals per Catalunya, la
defensa Clara i la davantera Eli.
Del Barcelona B arriba la defen-

sa Juliana i del Rubí, Irene, que
juga en la mateixa posició. S’hi
sumen la migcampista de l’Es-
panyol B, Jèssica, i la devantera
del Levante Las Palmas, Tània.
La banqueta gracienca seguirà a

CEDIDA: CE EUROPA

les ordres de Francesc Pujol per
tercer any consecutiu. L’equip
comptabilitza cinc baixes, les de
Vane Obis, Vanero Romero,
Sandra Mateo, Àurea Castellà i
Laura Queraltó. 

Esports
Barrabino i Geli pacten una llista

única per presidir el CN Catalunya
L’acord verbal detalla que l’actual president es mantindrà fins a l’assemblea d’abril

Finalment no hi haurà

enfrontament entre

candidats per a la presi-

dència del CN Catalunya,

les eleccions del qual

s’havien de celebrar el

dimecres 16 de juliol. La

complicada situació

econòmica per la qual

passa el club i la proxi-

mitat de la inauguració

de les noves instal.la-

cions han fet que els que

eren els dos possibles

candidats, Miquel

Barrabino i Ramon Geli,

hagin decidit fer una

llista conjunta.

EL CN CATALUNYA HA ESTAT JUGANT AL LLARG D’AQUEST PERÍODE A LA PISCINA DEL CN MEDITERRANI, A L’ESPERA DE LES NOVES INSTAL.LACIONS

ÈRIC LLUENT

ÈRIC LLUENT

Després que en un primer mo-
ment tot apuntés que Miquel
Barrabino, actual president del
CN Catalunya, i Ramón Geli,
expresident de l’entitat, presen-
tarien candidatures per separat,
divendres passat tots dos van ar-
ribar a un acord per tal de pre-
sentar-se a les eleccions formant
una junta conjunta. De fet
Barrabino ja havia estat una de
les persones de confiança de Geli
durant els seus darrers anys de
presidència. Aquest pacte a pocs
dies per tancar el període de pre-
sentació de candidatures evitarà
un procés electoral que podia
acabar sense president si cap dels
dos aconseguia més de 500 fir-
mes de suport. Tenint en compte
que a l’octubre estaran enllesti-
des les noves instal.lacions del
Catalunya, tots dos dirigents han
cregut adient unir i no dividir.
“Després d’anys d’obres, ara ve-
iem la llum al final del túnel i,

per tant, és molt important la
unitat de la gent que treballem
pel club”, apunta Geli. L’acord
verbal al qual han arribat inclou
que Miquel Barrabino serà el
president fins a la propera assem-
blea de socis, que es farà com a
molt tard el mes d’abril de l’any
vinent. D’aquesta manera, l’ho-
me que ha gestionat per part del
CN Catalunya totes les reformes
de la nova piscina podrà inaugu-
rar les instal.lacions. Un cop s’ha-
gi culminat aquest procés,
Ramon Geli, serà proclamat de
nou president gairebé deu anys
més tard de deixar el càrrec. La
nova junta serà proclamada el
proper 10 de juliol i, donada la
situació, no serà necessari cele-
brar eleccions, com estava pre-
vist, el dia 16 de juliol. 

Tato García manté el dubte

sobre la seva continuïtat

L’entrenador del primer equip
de waterpolo del Club Natació
Catalunya, Tato García, encara
no té clar si continuarà l’any que
ve al club al qual hi ha fet tota
la seva carrera com a professio-
nal d’aquest esport. De fet, la
voluntat de la nova junta és la
de mantenir tots els entrenadors
del club, incloent-hi Tato García.
Durant les properes setmanes,
un cop acabat el procés electo-
ral, s’obriran negociacions i es
coneixerà el futur de García. “El

meu desig és continuar al cap-
davant de l’equip però encara
hem de negociar”, ha explicat
aquesta setmana l’entrenador a
L’Independent. D’altra banda,
els waterpolistes del Catalunya
entrenaran durant tot el mes de
juliol per descansar les quatre
setmanes d’agost i tornar a la
rutina el dia 1 de setembre. A
partir de l’octubre, l’equip
gracienc podrà tornar a entre-
nar a les instal.lacions de
Ramiro de Maeztu.

breusbreus

Mor un soci de

la UEC Gràcia

al Mont Perdut

Un soci de la UEC Gràcia de
17 anys ha mort aquest di-
marts mentre feia una expedi-
ció pel Mont Perdut, al Pirineu
d’Osca. El noi va caure en una
esquerda que estava coberta de
neu, fet pel qual no la va de-
tectar. Juntament amb ell, al-
tres dos expedicionaris van llis-
car i van caure igualment a l’es-
querda però van poder-ne sor-
tir i avisar a la resta de com-
ponents de l’excursió i als ser-
veis d’emergència que, en ar-
ribar, només van poder cons-
tatar la mort del jove. Els es-
pecialistes en rescat de mun-
tanya de la Guàrdia Civil van
rescatar dimarts a la tarda el
cos de la víctima i dimecres
aquest va ser traslladat a la ciu-
tat de Barcelona. 

El Claret Juvenil,

sotscampió de la

Copa Barcelona

L’equip de Joan Vila ha quedat
sotscampió de la Copa Barce-
lona celebrada el darrer cap de
setmana, després d’empatar a
punts amb el CP Vilanova,
campió per millor goal average
general. El Claret Juvenil va im-
posar-se en la fase eliminatò-
ria al CP Sentmenat per 3-0 i
va disputar la final contra el
Vilanova, un matx que va gua-
nyar per 4-2. El Vilanova va
guanyar per 6-2 al Congrés A i
en el darrer partit, el Claret,
que depenia d’ell mateix i que
guanyava per 3-2 a cinc minuts
pel final al CP Congrés, va cau-
re finalment per 3-5. Amb
aquest darrer partit de la tem-
porada, l’entrenador Joan Vila
s’acomiada del Claret. 
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Activitat econòmica

Els comerciants de la Vila, en

alerta per una nova estafa

REDACCIÓ

Una noia alemanya entra a la bo-
tiga. “English? German?”, pregun-
ta abans de començar a explicar
que està de vacances a Barcelona
i li han robat la cartera. Afegeix
que ha presentat la denúncia als
Mossos d’Esquadra i que està es-
perant una transferència que li han
fet els seus pares però que encara
trigarà un dia en arribar. Llavors
demana si el comerciant li pot
deixar diners per menjar un en-
trepà, “vint o cinc euros, el que
pugui, per passar el dia”. Es trac-
ta de la nova estafa que ha afectat
aquestes setmanes a diversos co-
merciants de la Vila. La noia as-

segura que l’endemà anirà a la
botiga a retornar els diners que li
han prestat i apunta en un paper
l’adreça de l’hotel on suposada-
ment s’allotja i un telèfon. “Just

quan va sortir, vam pensar que ens
havia enganyat. Li havíem donat
cinc euros perquè pogués anar a
fer un cafè. Llavors vam compro-
var a través d’internet si a l’adre-

Amb l’excusa d’un suposat robatori, una alemanya demana diners

LA MATEIXA ESTAFA S’HA REPETIT EN DIVERSOS ESTABLIMENTS EN LES ÚLTIMES SETMANES

Els botiguers de Gràcia

s’han vist afectats per

una nova estafa a peu de

carrer. Es tracta d’una

noia jove estrangera

que demana diners

perquè li han robat la

cartera i assegura que

els tornarà, però no ha

estat així en cap dels

casos. Segons els afec-

tats, l’estafa va comen-

çar fa prop de dues

setmanes i la noia enca-

ra es passeja pels car-

rers de Gràcia entrant a

forns, botigues de roba,

bars i papereries.

ÈRIC LLUENT

ça que ens havia donat del carrer
Rosselló hi havia cap hotel. No hi
figurava. Llavors vam trucar-la al
telèfon, que curiosament era un
mòbil d’aquí, i l’operadora deia
que aquell número no existia”, ex-
plica un dels afectats. Els botiguers
graciencs han estat estafats en
graus diversos, ja que li han arri-
bat a donar entre cinc i 40 euros.
Aquesta, però, no és la primera
estafa que es produeix als comer-
ços de la Vila. Fa uns mesos, el
portal Graciadivina alertava tots
a els seus socis d’un engany que
consistia en la venda d’uns llibres
suposadament de l’administració
pública per 50 euros. 

L’engany ha afectat

els botiguers en

graus diversos,

dels 5 als 40 euros

Solució al laberint

de les escales

Per travessar

el laberint cal que

hagis passat per les

següents escales:

K, D, O, I, G
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Marc Ayza: “El jazz és aire i no és per

a entesos, la música ve de l’estómac”
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Quan era petit i anava a

escola al Pare Claret, cada

setmana al millor alumne

de classe li imposaven una

banda i se n’anava amb

ella tot cofoi cap a casa.

Mai no vaig obtenir la

banda, ho juro, però

tampoc mai no la vaig

desitjar ni vaig envejar a

cap company; simplement

tant em donava. El carnet

per punts és com la banda

escolar, que era d’un ridícul

color blau PP per cert. Sé

que estic abocat a una

loteria basada en l’arbi-

trarietat de l’aplicació del

codi de circulació per part

dels Mossos i en la qual,

per qualsevol fotesa, em

poden volar una pila de

punts. A qualsevol carrete-

ra de mala mort t’hi posen

un rètol de 50 km/h,

d’aquells incomprensibles,

passes a vuitanta perquè el

cartell ni es veu, i adéu sis

punts. Amb estupideses

policials com aquesta, cal

envejar els conductors a

qui Rubalcaba els posarà la

banda en forma de punts

extres? No, el que cal és

exigir al departament

d’Interior que sigui menys

sectari, perquè no em crec

que els catalans siguem els

que conduïm pitjor, el que

passa és que a Espanya hi

ha molt pocs radars i la

guàrdia civil actua amb

més lògica. La resta ja la fa

el codi penal, els conduc-

tors que beuen són borrat-

xos, no idiotes. Qualsevol

s’arrisca a anar a la cangrí

per una copa. Així, fins i tot

en Saura aconsegueix

reduir els accidents. 
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Punts

la torratxa

amb Gràcia...

Diu tenir la música dins.

Li van comprar la prime-

ra bateria als 13 anys, i

va ser primer autodidac-

ta i després va estudiar

a l’escola Luthier, el

solfeig. Els primers

concerts van ser als 18

anys, a locals com el

KGB.  Més tard decideix

anar a Nova York, l’any

2000. Allà va rebre

classes particulars de

dos grans del jazz. A

finals del 2001 va treure

el seu primer CD, anome-

nat 1,2,3, etc. I la seva

discografia ja arriba fins

a deu CD, l’últim acaba

de sortir i s’anomena

Offering, gravat a Nova

York, és una barreja de

jazz i hip-hop.

CLARA DARDER

On tocaves abans de marxar aOn tocaves abans de marxar aOn tocaves abans de marxar aOn tocaves abans de marxar aOn tocaves abans de marxar a
NNNNNooooovvvvva a a a a YYYYYororororork?k?k?k?k?
Durant un any tocàvem setma-
nalment a la sala Suite Royal, de
la Barceloneta, però va venir la
regidora de torn i la va tancar.
Sense feina no pots estar i vaig
decidir marxar Nova York, tot-
hom hi té els ulls allà i cada dia a
tots els carrers, és un festival de
jazz.

Cal formar-se als Estats UCal formar-se als Estats UCal formar-se als Estats UCal formar-se als Estats UCal formar-se als Estats Unitsnitsnitsnitsnits
perquè et valorin?perquè et valorin?perquè et valorin?perquè et valorin?perquè et valorin?
Sí, està clar. Has de marxar per-
què al tornar, et diguin: “Vine i
toca a les grans sales de concerts”.
Barcelona està morint en aquest
aspecte; millor dit, ha tocat fons.
Madrid ens està passant la mà per
la cara, musicalment parlant.

I com es viu la musica allà?I com es viu la musica allà?I com es viu la musica allà?I com es viu la musica allà?I com es viu la musica allà?
Si ve un amic a veure’t i et diu
“porta’m a un concert”, on el
portaràs? A una o dos sales de
Barcelona, només? A Nova York
és a cada cantonada, a cada car-
rer. El nivell és molt alt, per

MÍRIAM NÚÑEZ

EL MÚSIC MARC AYZA ACABA DE TREURE EL SEU DISC ‘OFFERING’, ENREGISTRAT A NOVA YORK

Amb Gràcia...Amb Gràcia...Amb Gràcia...Amb Gràcia...Amb Gràcia...Visc a la cruïlla
de Torrent de les Flors, amb
Sant Lluís. Per prendre alguna
cosa vaig a Virreina, al Châte-
let, a l’Ikastola, que també hi
em tocat, a l’Heliogàbal, on
fem jam sessions alguns di-
marts. Menjo a l’etíop, que és
diu Abisinia, però als meus
amics els porto a menjar boti-
farra i pa amb tomàquet al
Glop i la Llesca. A casa només
hi ha discos, sóc un compra-

exemple a cada bar hi ha un grup
tocant durant tot el dia. Aquí no
ens deixen, no se’ns valora.

De gran vull ser bateria perDe gran vull ser bateria perDe gran vull ser bateria perDe gran vull ser bateria perDe gran vull ser bateria per…
Imagino que per estar content,
ser feliç, no ser un amargat.     Co-
nec gent molt gran que ha mort
tocant, això és salut.

Amb qui li agradaria arribar aAmb qui li agradaria arribar aAmb qui li agradaria arribar aAmb qui li agradaria arribar aAmb qui li agradaria arribar a
compondre o tocar?compondre o tocar?compondre o tocar?compondre o tocar?compondre o tocar?
M’agradaria tocar amb Herbie

dor compulsiu de Discos100,
del carrer Escorial, la meva se-
gona casa. La roba, a El Piano
Man, de Verdi, però normal-
ment del que em regalen, i els
texans al Marino de la Traves-
sera . També vaig als Verdi.

UUUUUn desig per Gn desig per Gn desig per Gn desig per Gn desig per Gràcia... ràcia... ràcia... ràcia... ràcia... Que
s’ompli de música en directe. Hi
ha un barri a Nova York que es
diu Williamsburg que s’assembla
a Gràcia i sempre hi ha música.

Hancock (piano) i Wayne
Shorter (saxo), però no passarà
mai. És poc realista dir que arri-
bés a succeir, però si m’ho de-
manes...

Ser negre influeix perquè t’obrinSer negre influeix perquè t’obrinSer negre influeix perquè t’obrinSer negre influeix perquè t’obrinSer negre influeix perquè t’obrin
les portes de Harlem?les portes de Harlem?les portes de Harlem?les portes de Harlem?les portes de Harlem?
Ni més fàcil ni més difícil. Has
de fer les coses bé i ja està. Ser
negre no ha estat cap avantatge.
Ara a Harlem practiquen la polí-
tica de blanquejar el barri, i do-

Marc Ayza: “El jazz és aire i no és per

a entesos, la música ve de l’estómac”

nen més facilitats per llogar als
blancs que no als negres.

Com puc entendre el jazz?Com puc entendre el jazz?Com puc entendre el jazz?Com puc entendre el jazz?Com puc entendre el jazz?
El jazz és un llenguatge i no un
estil. El jazz és aire, i no és per a
entesos. La música ve de l’estó-
mac i està al carrer.

Diuen que saber tocar quatreDiuen que saber tocar quatreDiuen que saber tocar quatreDiuen que saber tocar quatreDiuen que saber tocar quatre
ritmes alhora és de bojos.ritmes alhora és de bojos.ritmes alhora és de bojos.ritmes alhora és de bojos.ritmes alhora és de bojos.
Jo crec que estem menys bojos
que la resta. Tothom pot fotre
cops en una bateria però després
s’han d’ordenar, per tocar la ba-
teria s’ha de tenir cert talent, clar.

Quines emocions es poden trans-Quines emocions es poden trans-Quines emocions es poden trans-Quines emocions es poden trans-Quines emocions es poden trans-
metre a través de la bateria?metre a través de la bateria?metre a través de la bateria?metre a través de la bateria?metre a través de la bateria?
Jo em desfogo, em fa pensar i
relacionar-me amb la resta. El
jazz és preguntar i respondre, fi-
car-te pel mig amb altres músics,
parlar amb la música. Cadascú
té el seu so i la seva manera, es
pot reconèixer l’autor només es-
coltant la seva música. Sóc tímid
però amb la música, gens. Jo no
puc dir-li a una tia que em mola,
però amb la música sí. 


