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Italians i
argentins,
majoritaris
Itàlia i Argentina han desbancat Alemanya en els deu últims
anys com les principals nacionalitats dels estrangers que viuen a Gràcia, segons l’estudi
La Barcelona dels barris, que
per tercera vegada ha elaborat
la Federació d’Associacions de
Veïns de Barcelona. Tots dos
grups en molts casos tenen les
dues nacionalitats alhora.
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“No es pot viure de gestió;
al 2009 cal repensar Gràcia”
ÈRIC LLUENT

El regidor del districte, Guillem
Espriu, un any després d’assumir
el càrrec i amb el PAD finalment
aprovat, anuncia en una entrevista a aquest setmanari la convocatòria per a la tardor del 2009 d’un
pla estratègic que marqui les línies de futur de Gràcia més enllà
d’aquest mandat. “Es tracta que
les 200 ments pensants de Gràcia
apuntin objectius de futur perquè
no es pot viure només de gestió.
Si no hi ha una il·lusió de futur,
no hi ha compromís públic”,
apunta. La proposta es farà efec-

tiva deu anys després del congrés
Gràcia cap al 2000, que es va fer
el 1999 amb un gran èxit de participació i que després va servir
perquè l’aleshores regidor, Ferran
Mascarell, dissenyés un pla estratègic que no es va aplicar del tot.
En altres moments de l’entrevista, Espriu assenyala més prioritats del mandat: cal apostar per
l’educació, cal més diàleg entre
Districte i Ajuntament i cal retocar el pla de mobilitat.
Pàgina 5

Queco Novell serà el
pregoner de Festa Major
ORIOL VILA /A RXIU

El periodista i humorista Queco
Novell serà el pregoner de la
Festa Major 2008, segons ha
pogut saber L’Independent. El
pregó serà la primera activitat
de la festa el 14 d’agost a les set
de la tarda des de la balconada
de la plaça Rius i Taulet i l’única
incògnita que queda per revelar
és si Novell apareixerà com a
tal o combinarà el seu discurs
amb el dels personatges de
Polònia que darrerament l’han
fet popular.
Pàgina 6
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Una mica de perspectiva
Deu anys després del congrés Gràcia cap al 2000, celebrat
el 1999 amb una catarsi de participació inusual per part de
les entitats i forces vives de Gràcia -algunes no emmarcades
en el pinyol gracienc-, el regidor del districte, Guillem
Espriu, en l’entrevista que publiquem en aquest número,
anuncia per a mitjans de 2009 una nova fita per repensar
Gràcia: l’elaboració d’un nou pla estratègic que reuneixi,
com apunta ell mateix, almenys les 200 ments pensants de
Gràcia i que doni les claus de la Gràcia del futur. “No es pot
viure només de gestió”, afegeix el regidor.
És cert que s’acaba d’aprovar un Pla d’Actuació del Districte per als pròxims quatre anys on ja es marquen unes
prioritats, sobretot en educació, i que l’estabilitat del
govern de Gràcia no és la millor, a pesar que Esquerra
cada vegada doni més suport a les qüestions essencials.
Tenim un bipartit, diguem-ne, tunejat. Sí. Però això no ha
d’impedir marcar noves fites que deixin clar què volem ser
els graciencs quan siguem grans. Com diria un company
de partit d’Espriu, el malaurat Albert Musons, quan
Barcelona deixi de ser arcaica.
En poques setmanes, la
Diu Espriu: SSant
ant JJoan
oan plaça Rius i Taulet es
rebatejarà com a plaça de
Despí, 30.000 habitants, la Vila de Gràcia. És un pas
simbòlic, almenys per a
18 regidors; Gràcia,
aquells que defensem la
123.000, un regidor
independència de Gràcia.
Però també és un pas
insuficient per als problemes quotidians de la gent. Sovint el
regidor, malgrat tenir una vessant molt marcada de disciplinat militant del PSC, ja posa unes xifres sobre la taula en les
quals sobren els comentaris: Sant Joan Despí, 30.000
habitants, 18 regidors; Gràcia, 123.000 habitants, 1
regidor executiu i elegit a Barcelona. No és el primer que
s’apunta a aquestes tesis; ja ho va fer fa molts anys Oriol
Bohigas, que en el substrat d’aquest pensament recordava
com Londres havia prescindit en l’era Thatcher del seu
alcalde per crear alcaldes de zona.
Cal repensar Gràcia des de la proximitat, amb més poders
executius, amb més participació dels veïns. Ja ho va fer un
altre disciplinat militant del PSC, Ferran Mascarell, en el seu
mandat 1999-2003, amb una pla estratègic que prenia
bona nota de les decisions adoptades en aquell congrés
veïnal d’ara farà deu anys. Ara Espriu hi torna. Hi estem a
favor. Ara només cal que els veïns responguin i pressionin.
Com sempre han fet.
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Els veïns de La Salut
fa anys que reclamem millorar el
transport públic, d’entre
altres la línia 116, la qual
ha de millorar el recorregut
amb una altra línia, així
com també millorar la
freqüència de pas de dilluns
a divendres i fins a les 22
hores. Com a resposta TMB
ens diu que la setmana
vinent i per complir l’horari
d’estiu ens treu un ‘busito’ i la
propera un altre fins al setembre.
Potser a TMB no saben que
aquest línia porta i s’endú una
bona part del turisme del Park
Güell, que les escoles fan casals i
que els veïns del barri no fan dos
mesos de vacances. Hem de
tornar a agafar el cotxe?

cartes al director

Quim Torres

Manifest

editorial

Bus de barri

de Gràcia

Amb gran sorpresa he
conegut el contingut i els
sotasignants del
“Manifiesto por la lengua
común”. Especial estupor
per allò de la contradicció,
el pronunciament de José
Antonio Marina, fins ara
un amic de Catalunya i de

El confidencial
de L’Independent
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la seva llengua. Encara tinc
l’esperança que Marina
se’n desdigui, una vegada vista
la politització dels companys de
viatge que té en el document.
Home gran, catalanoparlant
però emprant castellà i
francès durant quaranta anys
de vida laboral, ni ara ni
abans he vist en perill la llengua
espanyola. Tan sols puc pensar
que es tracta d’una nova
ofensiva contra el federalisme, el
punt d’arribada forçós de l’Estat
de les autonomies actual,
atacant-lo pel punt que consideren massa sòlid, que és la
convivència lingüística, exemplar
a la nostra terra.
Jaume Vallès

EN L’INDEPENDENT NÚM. 258, LES
FOTOGRAFIES DE LA SECCIÓ DOCUMENTS SÓN D’ARIADNA BORRÀS, I
NO DE JOSEP MARIA CONTEL

el dependent

El nivell d’intel.lectualitat dels arquitectes que han dissenyat la plaça
Lesseps és molt alt. Altíssim. És per
això que aquest dependent ja ha descobert la raó última de l’existència de
l’horrorosa estructura rectangular buida
que han plantat davant de la biblioteca Jaume
Fuster. Atenció: simbolitza la profunditat exacta
del túnel de Lesseps (no és conya; no riguin...) i a la
base hi haurà una escultura relativa a Ferdinand de
Lesseps. Tot es completarà amb una sèrie de canals
i d’aigua en homenatge al creador del canal de
Suez. Impressionant.

ull de dona
Sara Reñé

Espais
familiars
Ja fa més d’un any que
diferents grups de famílies
de Gràcia, convençudes de
la necessitat de participar
activament en la criança
dels seus fills i filles durant
la primera etapa de la
seva vida, porten reivindicant la construcció d’un
Espai familiar al barri. Els
espais familiars són llocs
de trobada coordinats per
professionals amb l’objectiu de guiar la socialització
dels infants de 0 a 3 anys i
d’acompanyar i assessorar
a les famílies en el procés
educatiu. Després de
diverses trobades amb les
famílies, l’associació
Amanida i l’associació
Quetzal, entre d’altres, la
resposta afirmativa del
Districte no s’ha fet esperar. Es destinaran a Espai
Familiar públic dues
plantes (300m quadrats)
del parvulari que formarà
part de l’escola municipal
Reina Violant i que s’obrirà
el setembre del 2009. I en
la gestió les famílies
tindran un paper rellevant.
Això permetrà a pares i
mares compartir el seu
temps amb els seus
menuts i altres famílies
amb infants, alhora que el
Districte es dotarà d’un
servei que feia temps que
es reclamava i que altres
districtes i municipis ja
tenien des de fa temps.

l’independent
de Gràcia

11 de juliol de 2008

3

l’independent

OPINIÓ

de Gràcia

Montserrat Martín, presidenta de la Fundació Infància i Família
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tribuna

Infància desemparada

Ferran Casas

la setmana

Manifestos
CEDIDA

De tant en tant surten
notícies a la premsa de nens
o nenes que han patit una
greu situació de maltractaments o abusos per part de
les persones que suposadament les haurien d’haver
cuidat i protegit, i és a partir
d’aquí quan la nostra
societat tremola i se n’adona
que realment també nosaltres tenim infants desemparats i en situació de
desprotecció, que existeix al
nostre país una xarxa de
protecció de menors i que
per desgràcia molts
d’aquests nens i nenes,
nois i noies, no tenen més
opció que acabar residint en
centres, moltes vegades per
un temps indefinit.
La nostra societat civil té
una capacitat de resposta
davant d’aquestes situacions que tenim aquí, no
massa lluny de casa nostra,
i és l’oferiment de moltes
famílies d’acollir un infant a
casa seva, donant-los la
possibilitat de viure, pel
temps que calgui, en un
entorn familiar afectuós i
cuidador, amb models de
relació normalitzats i sans,
aspectes bàsics i essencials
pel seu desenvolupament
físic i emocional, present i
futur.
Tal i com hi ha una gran
diversitat de models familiars, també es contempla la
possibilitat de realitzar
diferents tipus d’acolliment

L’I NDEPENDENT

familiar segons les característiques de cada família i l’opció
que cada família se senti amb
més capacitat de tirar endavant.
Així, hi ha famílies que acullen
nens molt petits, nadons
inclòs, en acolliments d’urgèn-

La nostra societat civil
té una capacitat de
resposta davant
d’aquestes situacions
cia i diagnòstic molt temporals, amb durades al voltant
dels 6-8 mesos; altres famílies
acollidores de curta durada,
de nens i nenes de diferents
edats; i també hi ha famílies

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

staff
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acollidores de llarga durada, amb temporalitats
indefinides, amb infants de
diferents edats; i per últim,
la nova llei d’infància
contemplarà d’aquí a poc
l’acolliment permanent.
Cal donar difusió del programa d’acolliment familiar,
per tal que el major nombre
possible de famílies pugui
conèixer aquest recurs i
oferir-se per tal d’acollir un
menor a casa seva, i finalment que tots els infants
possibles es puguin beneficiar d’aquesta possibilitat. El
primer pas és informar-se,
això no costa res, ni suposa
cap compromís.
Fundació Infància i Família.
Tel. 93 231 00 89

Alguna premsa de Madrid va aquestes
setmanes encesa amb el ‘Manifiesto’ que,
per demanar la preeminència del castellà en
tots els àmbits, han signat una colla de
pretesos intel.lectuals. Els promotors són els
‘clàssics’ animadors ideològics del partit de la senyora Rosa
Díez allà i de Ciudadanos aquí. El PP ha sortit ràpid a donarlos suport i es veu que també compten amb el recolzament
de part d’allò que es coneix com la societat civil i d’alguns
militants socialistes més o menys prehistòrics.
El més curiós és que alguns dels promotors es reclamen
persones d’esquerres i d’idees progressistes. Això em dóna
que pensar perquè jo era, ingenu de mi a aquesta edat, dels
que em creia que les esquerEls promotors són els res parteixen de la base que
l’estat (o els poders públics si
clàssics animadors
ho volen) hi és per corregir
ideològics del partit de els desequilibris del mercat i
per garantir la igualtat i la
la senyora Rosa Díez justícia social. I aquí a casa
nostra, de llengües n’hi ha
dues a nivell oficial. El català i el castellà. I si una està en
inferioritat i no és igual en el seu ús social és el català. Si una
està perseguida per algunes administracions i menyspreada
per alguns sectors és el català. Si a alguna cal protegir és al
català. I si amb alguna cal fer discriminació positiva és el
català. Això no ho entenen aquests senyors del ‘Manifiesto’,
però tampoc ho ha entès massa bé fins ara el govern de
Zapatero. Al darrer congrés del PSOE, la setmana passada a
Madrid, es van posicionar a favor del model d’immersió
lingüística en català de les nostres escoles. Però hi ha la sospita, més que raonable, que
senzillament ho van fer per
Si una llengua està
contraposar-se al PP i no ser
perseguida per les
esclafats mediàticament com
els va passar amb l’Estatut.
administracions,
Ho dic perquè el normal, si
aquesta és el català
comparteixen el nostre
model i estan disposats a
protegir la nostra llengua (cosa que vol dir potenciar-la), seria
que s’enbainessin el decret de la tercera hora de castellà que
el govern de Montilla ha recorregut al TC, promoguessin una
llei de llengües estatal i fessin autèntica pedagogia per combatre la ignorància lingüística sobre la que, a les Espanyes,
cavalquen iniciatives com la del ‘Manifiesto’. A ells els toca.
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LEGAL:

Adrià Esplandiu
estudiant

Xavier Aguilar
comercial

Crec que Laporta hauria de
dimitir. Fa uns quants anys, quan
van fer la moció a Núñez, el
mateix Laporta va assegurar que
per dignitat hauria d’haver dimitit.
Ara s’ha girat la truita i és ell qui
es troba al punt de mira. Si fos
una persona com Déu mana,
hauria dimitit ja el primer dia.

Si jo fos Joan Laporta hauria
deixat el càrrec ja fa dies. S’està
posant en ridícul. Al principi
tothom posava en dubte al Giralt
però ha posat de manifest un
sentiment de descontent envers
l’actual cúpula directiva del club.
Ara li toca a la directiva actuar
en conseqüència.

Oriol Punsola
esportista
Sóc del Madrid, així que si el
president Laporta es queda al
Barça i l’arruïna, encara millor.
Però, de fet, no entenc com
encara continua al club. Més de
20.000 socis han de tenir
potestat per decidir que un
president no continuï. El poder
corromp. No n’hi ha cap dubte.

Sergi Faura
enginyer
A mi m’agradaria que el Sandro
Rosell fos president. Ja no em va
semblar bé la manera com se’n
va anar del club. Laporta va ser
molt injust amb ell. Si es tornen a
convocar eleccions, trobo que ell
és un molt bon candidat per
presidir el Barça. Laporta es
mereix tot el que li ha passat.

B-32478-00

CONTROLADA PER

PGD

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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Política
PRIMER ANY DE MANDAT

“No es pot viure només de gestió; a
mitjans de 2009 repensarem Gràcia”
“No em sento incòmode treballant des de la minoria; seria igual amb majoria”
ÈRIC LLUENT

Guillem Espriu (Barcelona,
1964), ha començat a tenir
clares les prioritats de Gràcia, un any després d’agafar la vara de regidor: cal
repensar Gràcia, cal apostar per l’educació, cal més
connexió entre Districte i
Ajuntament, cal retocar el
pla de mobilitat. Tot, en
aquesta entrevista.

E n educació hi ha hagut problemes amb el Reina Violant, el
Bosch i G
impera, el P
atr
onat
Gimpera,
Patr
atronat
Domènech. En què ha fallat el
Consorci d’Educació i l’IMEB?
El consorci no tenia els recursos
humans per desenvolupar el que
els venia a sobre de nou. Nosal-

Hi ha alguna solució per a casos
com Torr
ent de ll’O
’O
lla?
orrent
’Olla?
Tots els partits vam optar per crear espais urbans amb prioritat per
al vianant. El que hem fet ho hem
fet bé. La qualitat de vida de la
gent ha millorat. Ara, derivada
negativa: cal millorar la càrrega i
descàrrega, les pilones han d’estar menys hores aixecades, tenim
zones de pressió...
Festa M
ajor a 15 carr
ers. E
oMajor
carrers.
Ell pr
problema no era de finançament o
de locals sinó de gent?
Era de tots a la vegada. Els nous
locals serviran per fer espais socials i afavorir que s’hi incorpori
gent. Tindrem una pujada de carrers en un futur. Entre 16 i 20
carrers és una bona festa. Ara tenim una xifra molt positiva.

ALBERT BALANZÀ

Ara fa un any que vostè es va estrenar i li ha costat molt aprovar
el P
AD, per
ò en aquest P
AD no
PAD,
però
PAD
hi ha una mesura emblemàtica...
És aquest el model Espriu?
En un 90 per cent de les coses vam
aconseguir un nivell d’aproximació
amb ERC bastant elevat i amb CiU
i PP també. Dit això, l’element emblemàtic del PAD és l’educació.
Estic completament entregat a la
resolució del mapa escolar i estic
intentant desbloquejar totes les negociacions pendents. Quan contemplem l’IES de la zona nord o el
CEIP de la zona sud i parlem de 8
o 9 escoles bressol –amb 700-800
places totals– a final de mandat,
no sé quin concepte és l’ambició
però s’hi acosta molt.

A l’espera de l’estudi que heu
encarregat, quin balanç feu del
pla de mobilitat?
La tensió sobre la mobilitat ha
decrescut i tinc la sensació que va
bé: anem assolint les fites no només amb les superilles sinó amb
els camins escolars a Riera de Sant
Miquel o Montseny.

EL REGIDOR GUILLEM ESPRIU, A UN BANC DE LA PLAÇA DE RIUS I TAULET

tres, que no estàvem al sistema, sí
que vam estar en el procés de mediació per dir que calia més connexió. No sempre tenim allò que
volem, però la balança és positiva.
També hi ha hagut pr
oblemes de
problemes
connexió entre Barcelona i Gràcia en casos d’urbanisme com les
expr
opiacions de Vallcar
ca.
expropiacions
allcarca.
La relació amb urbanisme és
bona i és l’operador privat qui està
fent el procés, conegut pels veïns.
A l’octubre traslladarem els primers veïns al bloc que hem construït. Ens ha costat arribar fins
aquí. És un procés molt complex.
Un estudi de la F
ederació dd’As’AsFederació
ar
celona
Bar
arcelona
sociacions de Veïns de B

diu que la pressió immobiliària
canviar
canviaràà l’estructura social de
Gràcia en poc temps.
No podem resoldre la totalitat dels
efectes de mercat, però hem de
tenir en compte que el negoci del
totxo representa a l’Estat el 18 per
cent del PIB i a Barcelona el 6 per
cent. Som més diversificats. I insuficient ho és tot, però en termes comparatius no ho és tant.
Què se n
’ha fet dd’aquella
’aquella rrecuecun’ha
peració del pla estratègic que vau
prometre en campanya? No li
sembla que li falta una mica de
perspectiva política a Gràcia?
Es tracta que les 200 ments pensants de Gràcia apuntin objectius
de futur perquè no es pot viure

només de gestió. Si no hi ha una
il·lusió de futur, no hi ha compromís públic. A mitjans de mandat
es pot fer aquesta trobada. A la tardor del 2009, deu anys després del
congrés Gràcia cap al 2000.
Hi ha un altre canvi substancial
al carrer: no són els bars perquè
no es donen llicències sinó les
botigues de moda. Cal una moratòria per aquest
aquestss establiments?
En moment de crisi econòmica,
posar límits a negocis que produeixen una certa riquesa...
Els bars també són promoció econòmica...
Però d’un model dels anys 70 amb
un determinat tipus de consum.

Vostè vvaa pr
ometr
prometr
ometree poder per als
consellers. E
n què ss’ha
’ha av
ançat?
En
avançat?
Els consellers tenen ara el màxim
d’informació per fer la seva tasca.
Jo he estat conseller i els tinc molt
de respecte. Són la consciència del
regidor i han fet canviar decisions.
Ara cal normalitzar la situació perquè cada grup tingui una persona
a mitja jornada i el govern tindrà
un alliberat perquè també ha de
coordinar.
Tenim és un bipar
tit tunejat?
bipartit
Això ho ha de dir ERC. Jo no em
sento incòmode treballant des de
la minoria. És més difícil, però
només reclamo ser com sóc. Sóc
també molt tossut. Però seria exactament igual en un govern de
majoria.
REDACCIÓ

Un neonazi, a presó per colpejar
un antiracista amb una destral
L’agressió va tenir lloc al maig a tocar del camp de l’Europa
REDACCIÓ

El jutjat d’instrucció número 11
de Barcelona va decretar el passat mes de maig l’ingrés a presó
d’un jove neonazi que
presumptament va colpejar un
antiracista al cap amb una destral. Els fets van tenir lloc el 15
de maig al carrer Sardenya, prop
del camp del CE Europa. La víctima, un jove de 18 anys, es tro-

bava a un parc quan un altre noi
es va acostar en moto, amb un
casc integral posat i li va donar
dos cops amb una destral. Segons
fonts dels Mossos, l’agressió es
va fer amb el mànec de la destral
i no amb la fulla. El segon cop li
va provocar un fort traumatisme
en el crani. Abans que es desmaiés, el jove va pronunciar el nom
de l’agressor: Manel. Els Mossos
d’Esquadra van trobar al domi-

cili de l’agressor el casc i la caçadora que duia aquella nit. El cos
policial va trobar també un missatge al mòbil enviat la mateixa
nit de l’agressió que deia: “Vaig
pel Dardo, que està a la plaça”.
El Dardo era el nom amb què
coneixien el jove shark que va ser
agredit. Per tant, el cos policial
confirma que existia una relació
prèvia entre els dos nois. Els
Mossos van detenir el jove neo-

L’AGRESSIÓ ES VA PRODUIR PROP DEL CAMP DEL CE EUROPA

nazi, que segons creuen ara no
estaria vinculat al moviment, i va
ingressar a presó.
La víctima va estar quatre dies a
l’hospital, sense haver patit cap
dany cerebral. L’agressor podria

estar un màxim de dos anys a
presó de forma provisional fins
que sigui jutjat. L’ingrés provisional s’ha fet tenint en compte les
conseqüències que podria haver
tingut l’agressió.
5
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Societat
Itàlia i Argentina són les principals
nacionalitats dels estrangers de Gràcia
Un estudi de la FAVB situa el districte com el que té més persones nascudes a Catalunya
MERITXELL D ÍAZ

Itàlia i Argentina han
desbancat Alemanya en
els deu últims anys com
les principals nacionalitats dels estrangers que
viuen a Gràcia, segons
l’estudi La Barcelona dels
barris, que per tercera
vegada ha elaborat la
Federació d’Associacions
de Veïns de Barcelona.
Tots dos grups, que en
molts casos tenen les
dues nacionalitats alhora, lideren la classificació
específica al nucli històric i a Vallcarca, mentre
que els peruans han
desbancat els equatorians al Camp d’en Grassot.
A. BALANZÀ / M. DÍAZ

Gràcia és el tercer districte de la
ciutat en nombre d’estrangers,
amb un 17,7%, per darrere de
Ciutat Vella (49,9%) i l’Eixample (20,7%) i segueix complint
la tipologia tradicional de zona
amb immigració europea. Al costat d’aquesta dada, però, també
destaca el fet que Gràcia surti destacada del conjunt de la ciutat
com una de les principals zones
amb població nascuda a
Catalunya; en aquest cas, el
rànquing està encapçalat per
Sarrià (30,8%), Les Corts
(21,2%), l’Eixample (18,2%) i
Gràcia (16,6%). Una curiositat,
encara: Vallcarca, amb un 17%,
té una proporció de catalans d’arrel més elevada que el nucli històric de Gràcia (16,4%).
Gràcia, segons l’estudi és un dels
districtes de la ciutat amb una taxa
d’activitat més alta: el quart pel que

EL MERCAT DE L’ABACERIA COMPTA AMB UNA PARADA ON ES VEN PASTA FRESCA ITALIANA

fa a homes, amb un 64,3%, per
darrere de Sant Andreu, Sant Martí
i Sants, i el segon pel que fa a dones, amb un 48,6%, només superat per les Corts. Aquesta classificació, però, no es correspon a la
renda mitjana de la ciutat, on Gràcia també és quarta amb un 105
sobre 100, però superada en aquest
cas per Sarrià (159%), les Corts
(139,4%) i l’Eixample (116,3%).
Atenció, però, perquè en el mapa
detallat, les diferències dins de
Gràcia s’accentuen: per sobre de
la Travessera de Dalt i pels volts
del Park Güell viu gent amb una
renda d’entre 126% i 159%, mentre que al nucli la majoria oscil·la
entre un 63% i un 79%. L’estudi,
en un to més valoratiu, alerta sobre l’alt pru de l’habitatge i la manca de lloguers accessibles.

Gràcia és el districte amb
menys creients de la ciutat
Una de les dades que va passar
més desapercebudes en l’última enquesta de serveis municipals 2007 (vegeu L’Independent núm. 252) és el lideratge
que Gràcia té dins de Barcelona
pel que fa al nombre de persones que es declaren no creients, és a dir, que no segueixen ni són partidaris de cap tipus de religió. Amb un 35,3%
de mitjana, Gràcia supera en
més de vuit punts el 26,8% que
ha donat com a resultat aquest

apartat de l’enquesta a Barcelona. Les dades encara són
més eloqüents si se separen per
les zones del districte que per
primera vegada han estat objecte d’estudi detallat en l’enquesta municipal: al nucli històric de la Vila un 43% es declara no creient, mentre que a
Vallcarca hi ha un 31,2% de
veïns que han respost afirmativament a la pregunta i al
Camp d’en Grassot-Gracianova
ho són un 27,8%

L’humorista Queco Novell serà
el pregoner de la Festa Major

breus
Set anys i mig de
presó, per a un
maltractador
L’Audiència de Barcelona ha
condemnat a set anys i mig de
presó a Juan Ramon F.M., l’home que va apunyalar la seva
parella al carrer Santa Àgata el
30 de gener de l’any passat. El
condemnat haurà d’indemnitzar amb 30 mil euros el fill de
16 anys de la dona, ja que
aquesta va morir el mes d’abril
per una cirrosi hepàtica que
patia i que no guardava relació
amb l’agressió. Juan Ramon
F.M. estava acusat de clavar diverses ganivetades a la seva companya, Natalia V.V. en el pis
que compartien. L’assistenta va
alertar a la policia, quan va veure el que succeïa a través d’una
finestra. La víctima va aconseguir fugir i refugiar-se a un bar
al mateix carrer Santa Àgata.

Musons, soci
d’honor del
Taller d’Història
El Taller d’Història de Gràcia ha
decidit nomenar a l’exconseller
de Cultura Albert Musons soci
d’honor de l’entitat en el marc
del sopar d’estiu que se celebra
el proper dijous 17. Musons
havia estat membre del Taller
d’Història i és l’autor de diversos títols relacionats amb la Vila
que s’han publicat dins la
col.lecció La Font de l’Atzavara. El sopar del Taller d’Història tindrà lloc a l’Oratori Sant
Felip Neri, al carrer del Sol, per
un preu popular de 8 euros. El
Taller d’Història de Gràcia començarà a gestionar les visites
al refugi de la plaça del Diamant
a partir del mes d’octubre i traslladarà la seva seu a la finca Sansalvador.

MERITXELL D ÍAZ

L’acte es farà, com sempre, a les set de la tarda del 14 d’agost
M. D.

El periodista i humorista Queco
Novell serà el pregoner de la Festa
Major 2008, segons ha pogut saber L’Independent. Com sempre,
el pregó serà la primera activitats
de la festa el 14 d’agost a les set de
la tarda des de la balconada de la
plaça Rius i Taulet i l’única incògnita que queda per revelar és si
6

Novell apareixerà com a tal o combinarà el seu discurs amb el dels
personatges de Polònia que darrerament l’han fet popular.
Nascut al 1963, Novell va tenir
una primera etapa professional
reconeguda com a presentador de
l’informatiu del migdia del TVE a
Catalunya a la dècada dels 90. Llavors va fer el salt als programes
humorístics, de la mà de Toni So-

ler, a Minoria Absoluta. En una
entrevista el setembre de 2003 a
aquest setmanari (vegeu L’Independent núm. 36), Queco Novell explicava que va passar-se l’any 2000
a l’humor perquè “no m’agradava
com anava el món de la informació”. Avui, l’humorista és conegut
per les seves imitacions de Pasqual
Maragall, Felip de Borbó o José
Luís Rodríguez Zapatero al pro-

QUECO NOVELL LLIURA AQUEST DIVENDRES 11 UN PREMI A L’ABACERIA, A LES 12 HORES

grama humorístic de TV3, Polònia.
La vinculació de Novell amb Gràcia ve del fet que els pares eren

graciencs, de Bruniquer i de Verdi.
El periodista havia col.laborat amb
la revista Carrer Gran.
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Menys envasos d’un sol ús
a les celebracions de Gràcia
Medi Ambient ofereix plats de cartró i coberts de blat de moro
Èric Lluent

El Dia del nen i el gos, dins la Festa Major
La Festa Major de Gràcia celebra en aquesta edició el Dia
del nen i el gos, dues jornades de tallers organitzades per la
Lliga per a la protecció dels animals i les plantes de Barcelona,
amb l’objectiu de sensibilitzar els més menuts de la importància de ser responsables i tenir cura dels animals. De fet,
la Lliga treballa en l’àmbit de l’adopció i de l’apadrinament

de gats i gossos. La primera d’aquestes jornades tindrà lloc
el diumenge 17 al carrer de Joan Blanques de Dalt a les 11
del matí i la segona serà al carrer de Puigmartí el diumenge
21 a la mateixa hora. D’altra banda, aquesta setmana s’ha
tancat una campanya per evitar abandonaments de gossos
durant el període estival.

editorial
Animals
Tenir un animal domèstic és com tenir un fill. Requereix unes atencions,
una dedicació, un temps, una cura i
una estima. Abans de ser pares o mares, la persona s’ho pensa i repensa,
fa els seus càlculs per saber si podrà
mantenir econòmicament el nadó i si
disposa de temps suficient per conciliar vida laboral i familiar. Per tant, si
tenir un gat o un gos és, en aquest
sentit –i salvant les diferències–, com
tenir un fill, per què la gent s’ho pensa menys? En una societat consumista
com la nostra es compren gats i gossos com si es compressin camises. Un
impuls, un caprici. Un dia es passa per
davant d’una botiga d’animals i un
s’enamora d’un cadell, entra i el compra. O escolta el fill que reclama un
gosset per jugar i, sense pensar en
què després l’haurà d’alimentar i treure a passejar, li compra com a regal
d’aniversari. Fruit d’aquestes decisions
no meditades hi ha tants abandonaments, sobretot a l’estiu, quan les famílies marxen de vacances i no volen
endur-se el gat i no tenen a qui deixar-li perquè el cuidi. L’acció més fàcil és deixar-lo a la carretera i ja s’espavilarà, que per a això és un animal.
Al llarg de dues setmanes s’ha dut a
terme una campanya per conscienciar
el ciutadà de la importància de ser
responsable quan s’és amo d’un animal. Ara, la Festa Major remata la tasca amb una doble activitat destinada
als més menuts, perquè també entenguin que tenir un gat o un gos requereix d’una implicació. Pensem-ho
dues vegades abans de comprar un
animal de companyia per evitar els
possibles mals posteriors.

[el tema del mes]
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més sostenible

La Festa Major celebra
el Dia del nen i el gos
Meritxell Díaz

Per conscienciar els
més petits que cal ser
responsable i tenir
cura dels animals de
companyia que tenim
a casa, la Festa Major
de Gràcia d’enguany
celebrarà el Dia del
nen i el gos, dues jornades de tallers organitzades per la Lliga per a la protecció
dels animals i les
plantes de Barcelona.
Carina Bellver
La primera d’aquestes jornades tindrà lloc el diumenge 17
al carrer de Joan Blanques de
Dalt a les 11 del matí i la segona serà al carrer de Puigmartí
el diumenge 21 a la mateixa
hora. Amb aquestes dues jornades, la Festa Major de Gràcia se suma a la voluntat d’educar els més petits envers el
respecte als animals a través de
tallers i d’activitats lúdiques de
conscienciació.
Campanya contra
l’abandonament de gossos
En aquesta línia de conscienciació, l’Ajuntament de Barcelona

[ Una dona passeja amb un gos pel carrer Torrijos ]

ha dut a terme durant quinze
dies una campanya informativa
i de conscienciació en cinc districtes de la ciutat, entre ells el
de Gràcia, per evitar l’abandonament de gossos ara que arriben les vacances d’estiu. La campanya ha volgut també sensibilitzar els propietaris de gossos
sobre la necessitat de recollir
les deposicions de les seves mascotes per promoure la tinença
responsable d’animals de companyia. El Centre d’acollida
d’animals de Collserola –la gossera municipal de Barcelona– va
rebre l’any passat 1.400 gossos,
dels qual uns 900 els havien
abandonat els seus amos. És per
això que, per intentar reduir el
nombre d’animals abandonats a
la ciutat ara que arriben les vacances d’estiu –moment de
l’any on més abandonaments es
produeixen–, l’Ajuntament ha

dut a terme aquesta campanya
informativa, que s’ha allargat
fins al 9 de juliol. Una dotzena
d’informadors han recorregut
la Vila per informar sobre l’ordenança de tinença d’animals
amb diversos tríptics i enquestes sobre els hàbits dels propietaris de gossos. També han distribuït material gràfic a clíniques
i veterinàries i a botigues especialitzades en gossos. Juntament
amb Gràcia, la campanya també s’ha desenvolupat als districtes de Sarrià- Sant Gervasi, Ciutat Vella, Eixample i SantsMontjuïc, districtes on el consistori considera que hi ha hagut més queixes sobre el comportament incívic d’alguns veïns i veïnes. La campanya també ha inclòs la instal·lació de
cartells en els espais verds més
propers als llocs on s’han registrat més queixes.

L’aigua, eix de les
activitats d’estiu
El Centre de Recursos Barcelona Sostenible (CRBS)
ofereix cada trimestre una
completa programació d’activitats de caire formatiu,
informatiu i participatiu.
Aquest estiu proposa un seguit d’activitats relacionades
amb l’aigua, per tal de conèixer millor el cicle
d’aquest recurs a la ciutat i
per apropar-se a algunes de
les possibilitats que aquesta
proporciona.
L’ús de l’aigua a la ciutat
implica diversos processos;
el programa d’aquest trimestre permetrà conèixer
alguns d’aquests processos
amb les visites a la
potabilitzadora, la depuradora, els dipòsits pluvials o
la xarxa de clavegueram de
Barcelona. Però la presència de l’aigua a la ciutat també té uns usos sovint més
desconeguts o allunyats de
la nostra realitat quotidiana; coneixerem alguns
d’aquests usos amb la visita
al Reg Comtal o a la Llotja
de pescadors de Barcelona.

Així mateix també es pot
participar en xerrades sobre l’ús de l’aigua, les quals
ajudaran a conèixer quin és
el paper del ciutadà per tal
de fer un ús més racional
d’aquest recurs tan escàs
que és l’aigua. Finalment, el
programa també incorpora altres activitats relacionades amb la sostenibilitat
i el medi ambient a la ciutat, com un taller sobre turisme sostenible, una xerrada per tal de conèixer i
animar-se a ser voluntari
ambiental o les rutes pels
espais verds de la ciutat,
passejant a peu des del Parc
de l’Oreneta fins el Parc de
Cervantes - Roserar, o bé
fent una ruta en bicicleta
pels parcs del litoral.
Totes les activitats són gratuïtes, però cal inscripció
prèvia al CRBS per telèfon,
932 374 743, o correu electrònic, recursos@bcn.cat.
Podeu informar-vos de la
programació completa del
programa a la web
www.bcn.cat/agenda21/crbs.
Snap
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Reutilitzar a les celebracions
Les festes són un dels moments més celebrats en la cultura catalana, a través de
les quals es commemoren fets de
trascendència personal, es mantenen
tradicions o es manifesten sentiments
col·lectius. I també en aquests moments
és possible i necessari actuar amb la
màxima coherència ambiental.
· Reduir la utilització d’envasos d’un
sol ús
· Reutilitzar i reciclar els diferents tipus de residus

· Estalviar recursos energètics
· Reduir el consum d’aigua i la seva
càrrega contaminant
· Minimitzar la contaminació acústica
· Fomentar l’educació ambiental
· Evitar el risc d’accidents
· Evitar el ris d’accidents Fomentar
l’ús de transport públic
A Gràcia hi ha diverses experiències.
Actualment hi ha moltes entitats i associacions de Gràcia que han introduït criteris ambientals en l’organit-

zació de les seves festes. Des de les
AMPA d’escoles implicades en l’Agenda
21 Escolar, passant per agrupaments i
esplais, per entitats històriques com el
Lluïsos de Gràcia, o més noves com
l’Ateneu Rosa de Foc, fins a la Federació de Carrers de Festa Major.
Enguany a la Festa Major es podran trobar guarnits que aprofiten materials,
gots compostables, cabines wc, reciclatge a les barres dels carrers, limitadors
de so, proves per millorar la qualitat
acústica, material compostable als sopars de veïnat, i més transport públic.
El Districte de Gràcia disposa de plats

de cartró, coberts i gots de midó de
blat de moro per a les entitats i associacions que vulguin fer la seva festa
més sostenible. Només cal posar-se en
contacte amb Francesc Roma, 93 291
66 79, o bé agenda21gracia@bcn.cat,
i us informarà de les millors opcions
per ambientalitzar la festa.

[a títol personal]
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lletra verda

iniciativa escolar

Crear una ciutat neta
Les noies i els nois de primer i tercer
d’ESO del Col·legi Sant Josep han participat, junt amb altres centres de secundària de Barcelona, en el projecte
Ciudadanet: foment de la participació ciutadana de joves mitjançant l’ús de noves
tecnologies II. El programa d’educació per
al desenvolupament és promogut per
Fundeso i cofinançat per l’Ajuntament,
CESPA i la Fundació Renta. L’objectiu
de Ciudadanet és fomentar la participació entre els joves i involucrar-los en
la construcció dels seus barris. Els joves participants realitzen un gran nombre d’activitats enfocades a conèixer la
realitat dels seus barris, a relacionar-se
amb l’entorn i a elaborar propostes per
millorar-lo. Les idees dels alumnes apareixen en la web del projecte,
www.ciudadanet.net, on també debaten sobre l’après, als tallers impartits
pels tècnics d’educació de Fundeso.
Entre les idees que han penjat, una alumna explica que “s’ha de tenir molta paciència per notar els canvis en el planeta, però amb l’ajuda de tots es pot fer,
no gastar tanta quantitat d’aigua”, i una
altra proposa que “es posin més papereres de reciclatge al barri i a l’escola

[ El web www.ciudadnet.net és un projecte de Fundeso ]

ja que molta gent del barri no recicla
perquè quan va a llençar els residus sempre està ple”. Hi ha qui reivindica les
tres R, de reciclar, reutilitzar i reduir, i
dóna consells per estalviar aigua. La

resta de companys poden fer comentaris sobre les propostes i també votar
les idees. Es tracta d’una iniciativa imaginativa que fomenta la conscienciació
dels joves.

Trenta experts
analitzen les crisis
energètiques
Tot i que lluny de l’àmbit territorial gracienc, la Universitat Internacional de la Pau celebra un curs
d’estiu centrat en les crisis energètiques que pot ser de gran interès i
utilitat. Una trentena d’experts de
diversos àmbits analitzaran com i
quins són els conflictes generats pel
control de l’energia i els seus principals actors, les vies alternatives
per generar-la i quines poden ser
les noves dinàmiques de consum i
distribució. Hi estaran presents,
entre d’altres, l’ideòleg de la nova
cultura de l’aigua, Pedro Arrojo;
els sotsdirector de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals, Joan
Martínez Alier, i l’activista Ramon
Fernández Duran. Els ponents buscaran les claus d’aquesta crisi, que
té al darrere un entramat d’actors
internacionals i de conductes energètiques que hi juguen un paper
principal i que han de ser analitzades amb deteniment. El curs tindrà lloc a Sant Cugat, del 17 al 23
de juliol.

GRÀCIA

G
UIA
GASTRONÒMICA
DE

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

[per darrere]
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“En un projecte dins un
vaixell, el temps és or”
Meritxell Díaz

Del 7 de febrer al 25
de març, la gracienca
d’adopció Núria Casacuberta va estar a bord
d’un vaixell per agafar
mostres d’aigües al mig
de l’oceà. D’habitual,
treballa al laboratori
de radioactivitat ambiental de la UAB.
Meritxell Díaz
Com s’embarca en l’aventura?
Una companya del laboratori
necessitava algú de suport per
participar en el Bonus Good
Hope, un projecte per analitzar
les aigües de l’oceà. Vam partir
del Cap de Bona Esperança
(Sud-Àfrica) i vam recórrer de
la latitud 34 a la 57.
Per què en aquell punt de
l’oceà?
L’hemisferi nord ja és molt conegut. Científicament parlant, el
nostre punt de partida és interessant perquè s’hi barregen
tres corrents oceanogràfiques,
les superficials aigües càlides provinents de l’Índic, aigües inter-

DEPANA
Ocells de la Vila: la merla blava
Si algun cop ens apropem al penya-segat de
Montjuïc i ens fixem en els rocs que més sobresurten és possible que trobem retallada la
silueta d’un ocell de mida semblant a la merla
però més prima. Aparentment de color bru,
quan els raigs de llum incideixen adequadament, es torna d’un blau marí ben llampant
(en el cas del mascle). La merla blava és un dels ocells més
atractius de la ciutat, però l’escàs i poc valorat del seu hàbitat
fa que sigui poc coneguda en l’àmbit urbà.

Criteris ambientals

[ L’ambientòloga Núria Casacuberta ha participat en un estudi oceanogràfic ]

mitges provinents de l’oceà atlàntic i aigües provinents del corrent circumpolar antàrtic. És una
zona molt dinàmica des del punt
de vista oceanogràfic i de gran
rellevància per entendre fenòmens com el paper dels oceans
en el canvi climàtic.

anomenades ampolles Niskin, així
tens mostres de les 22 profunditats. El vaixell s’aturava cada tres
milles i es repetia el procés perquè els diferents científics poguessin fer els seus estudis.

Quanta gent éreu al vaixell?
Anàvem 110 tripulants. Un total
de 67 científics, 10 oficials i la resta eren mariners.

Quins resultats vau obtenir?
En el nostre cas no podíem fer
l’anàlisi al vaixell. Vam processar
les mostres químicament i ara
s’estan analitzant. Tardarem
aproximadament un any i mig.

Tots fèieu la mateixa anàlisi
de les mostres?
No. Cadascú estava especialitzat
en unes variables, ja fossin físiques
o biogeoquímiques. Uns per
exemple miraven la salinitat, altres la clorofil·la... S’estudien perfils verticals, es baixen rosetes
amb 22 ampolles de 10 litres cadascuna. A les diferents profunditats es van omplint i tancant les

Quin ambient es viu en un
projecte d’aquest tipus?
El temps és or dins d’un vaixell
per a un projecte. Hi treballes
24 hores, convius amb un grup
de científics i és molt enriquidor.
Et permet posar en marxa nous
projectes i a contribuir, encara
que sigui un granet de sorra, a
entendre el paper dels oceans
davant del canvi climàtic.

Increment de l’ús de l’aigua freàtica
Amb l’objectiu de disminuir el consum d’aigua de boca per a l’ús municipal, l’Ajuntament desenvolupa diferents projectes, entre els quals hi ha la recuperació de pous i aqüífers. Aquesta recuperació ha permès incrementar l’ús d’aigua freàtica per a usos municipals, essent aquest percentatge d’un 10,3 % l’any 2006.

DEPANA demana al Govern de Catalunya l’ampliació del decret pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i
d’ecoeficiència en els edificis per regular i fomentar l’estalvi i
ús eficient de l’aigua a les conurbacions urbanes, i especialment
a l’entorn metropolità de Barcelona. DEPANA no comparteix la decisió del Govern català que l’única mesura que s’ha
de promoure és la interconnexió de la xarxa CAT (Consorci
d’Aigües de Tarragona) i ATLl (Aigües Ter Llobregat). Per
això, demanem actuacions fermes i decidides que impliquin
l’estalvi i ús eficient de l’aigua en els àmbits urbans.
DEPANA - Sant Salvador, 97 baixos
www.depana.org

Serveis d’interès
Punt Verd de Collserola
C. Collserola, 2. Sortida 6
Ronda de Dalt - Plaça Alfons
Comín, darrera de la
benzinera
Horari: de dll a dv, de 8 a
18.30, i ds i dg, de 9 a 13 h.
Punt Verd de Barri
Plaça Gal·la Placídia
Horari: dll, de 16.30 a 19.30;
de dm a ds, de 10 a 13.30 i
de 16.30 a 10.30, i dg i festius, tancat.
Punt Verd col·laborador
Tabuenca
C. Guilleries, 24
Horari: de dll a dv, de 10 a
13.30 i de 16.30 a 19.30, i ds
de 10 a 13.30.
Telèfon: 93 218 30 97

Punt Verd mòbil
Santuari del Coll, ds de 8.30 a
14 h. Bibl. Jaume Fuster, dll de
16 a 19.30. Mercat de l’Estrella, dc de 8.30 a 14 h. Plaça
Joanic, ds de 16 a19.30 h. Travessera de Gràcia/Gran de
Gràcia, ds 8.30 a 14 h. Plaça
Revolució, dc de 16 a 19.30. Pg
de Sant Joan/Indústria, dj de
8.30 a 14 h. Pg de Sant Joan/
Rosselló, dll de 16 a 19.30.
Mobles i trastos vells
Cada carrer té assignat un dia
fix de la setmana, de 20 a 22 h.
Estació de la xarxa de vigilància i previsió de la
contaminació atmosfèrica
Gal·la Placídia.
www.aspb.es
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Casal de Joves, amb ull de fotògrafa
L’Independent va ser la setmana passada el primer mitjà de comunicació a visitar per dins el Casal de
Joves del carrer Gran amb Santa Rosa, que obrirà portes al novembre amb un altre nom i que acollirà el
Consell de la Joventut de Barcelona. La fotògrafa Míriam Núñez ens va acompanyar en aquest reportatge
per totes les sales de l’espai, des de la sala polivalent de la quarta planta fins a l’auditori subterrani.
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EXPOSICIONS
 Exposició permanent
Exposició: La mobilitat,
l’estalvi, l’energia i la
construcció sostenible.
Centre de Recursos
Barcelona Sostenible (Nil
i Fabra, 20, baixos)
 Fins al 19 de juliol
Exposició:Latidos, de
Johanna Neu.
Olokuti (Astúries, 36)
 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 30 de juliol
Exposició: Lectores,
hostias y castillos en el
aire.
Xtudio de Julio Arriga
(Perla, 10)
 Fins al 31 de juliol
Mostra de turisme juvenil.
Biblioteca Jaume Fuster
(Plaça Lesseps, 20)
Mostra de turisme juvenil.
Biblioteca Vila de Gràcia
(Torrent de l’Olla, 104)
Exposició: Dinàmiques
de creació i territori.
Biblioteca Jaume Fuster
(Plaça Lesseps, 20)
Exposició: The Improvisation 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 31 d’agost
Exposició col . lectiva
Tinaja i Draps d’Cor.
Associació cultural ArtFoll ‘El Local’ (Ros de
Olano, 12)
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 Fins al 13 de setembre
Exposició col . lectiva:
Corazón loco.
Galeria Espai[b] (Torrent de
l’Olla, 158)

Nits a la biblioteca ‘Documentals a debat’: Las alas
de la vida.
Biblioteca Vila de Gràcia
(Torrent de l’Olla, 104), a
les 22 h

 Fins al 21 de setembre
Exposició: Índia, de Toru
Morimoto.
Biblioteca Jaume Fuster
(Plaça Lesseps, 20)

 12 de juliol
Grec 08: Vitrines III, amb
la Cia Lapsus Dansa.
La Caldera (Torrent d’en
Vidalet, 43), a les 20 h

 Fins al 27 de setembre
Exposició: Autogestió i
realitat, mostra editorial independent colombiana, a càrrec del col.lectiu
Sursystem.
Biblioteca Jaume Fuster
(Plaça Lesseps, 20)

Concert de músiques disperses: Nubla + Pantaleón.
Heliogàbal (Ramon i Cajal,
80), a les 22 h
 13 de juliol
Representació teatral: Las
anomalías sexuales y
CEDIDA: IÑIGO BUJEDO

Biblioteca Jaume Fuster
(Plaça Lesseps, 20--22), a
les 20 h

Àrea de Text.
La Caldera (Torrent d’en
Vidalet, 43)

Sessió de contes per a
joves i adults.
La Casa de los Cuentos
(Ramon i Cajal, 35), a partir de les 21 h

 19 de juliol
I Festival de Música Justa: Albert Giménez, guitarrista.
Jardí de l’Olokuti (Astúries, 36), a les 19 h

 17 de juliol
Festival Grec 08 Instal.lació audiovisual:
Àrea de Text.
La Caldera (Torrent d’en
Vidalet, 43)
Concert: Souldefensa +
DJ Albon. Nytto Dread,
Drako I Afú Sánchez.
Sala KGB (Ca l’Alegre de

recomanem

ACTES

II Cicle de cinema a la fresca al jardi de l’Olokuti. Projecció de: La copa, de
Khyentse Norbu.
Olokuti (Astúries, 36), a les
19 h

Espectacle d’estiu: Espectacle de dansa del ventre ‘Oriental Circus0, de
la companyia Bailarina’s
ambulantes. Entrada lliure.
No cal reserva prèvia.
Centre Cívic El Coll (Aldea,
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

 20 de juliol
Cinemafòrum - Recerca
documental: El árbol de
ahorcado.
Centre d’iniciatives La
Quimera (Verdi, 28), a les
18 h
 23 de juliol
VI Fòrum Internacional de
Música Barcelona ciutat:
Concert de piano a
càrrec dels guanyadors del concurs de
joves intèrprets.
CC La Sedeta (Sicília,
321), a les 20 h

 11 de juliol
Sessió de contes per a
infants.
La Casa de los Cuentos
(Ramon i Cajal, 35), a partir de les18 h

Grec 08: Vitrines III, amb
la Cia Lapsus Dansa.
La Caldera (Torrent d’en
Vidalet, 43), a les 20 h

Festival Grec 08 Instal.lació audiovisual:
Àrea de Text.
La Caldera (Torrent d’en
Vidalet, 43)

‘Acostumbrados’, imatges de Buenos Aires. “La casualitat va fer que arribés a Buenos Aires l’octubre de
2000. La ciutat que havia idealitzat des de la distància”,
explica el fotògraf Iñigo Bujedo. Aquest és el punt de
partida de la mostra que es pot veure a la galeria H2O.
Galeria H2O (Verdi, 152)
Fins al 31 de juliol
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
 14 de juliol
Iniciació al tast de vins,
a càrrec del sumiller Carles
Mira.
Via Fora! Gràcia (Riera de
Sant Miquel, 25), a partir
de les 20.30
 16 de juliol
Festival Grec 08: Thermomix, de Toni Martín.

Dalt, 55), a les 1 h
 18 de juliol
Sessió de contes per a
infants.
La Casa de los Cuentos
(Ramon i Cajal, 35), a partir de les18 h
II Cicle de cinema a la fresca al jardi de l’Olokuti. Projecció de: Darshan, de Jan
Kounen.
Olokuti (Astúries, 36), a
partir de les 19 h
Festival Grec 08 Instal . lació audiovisual:

SI VOLEU ANUNCIAR ELS VOSTRES ACTES EN AQUEST
A AGENDA, ENVIEU UN CORREU
UESTA
ELECTRÒNIC A INDEPENDENT@ DEBARRIS. COM O BÉ UN FAX AL 93 217 06 80

 24 de juliol
Xerrada: Presentació del
Cosnell Internacional
de les 13 àvies indígenes, a càrrec de Mariana
García, dins del cicle ‘El
valor de la paraula’.
Biblioteca Jaume Fuster
(Plaça Lesseps, 20), a partir de les 19 h
CONCURS
 Fins al 15 de juliol
I Mostra de Curtmetratges Cinema Rovira. Consultar les bases a
www.roviraitrias.com.
Els curts guanyadors es
passaran als cinemes
Verdi i Méliès.
 Fins al 15 d’octubre
I Concurs Literari de
contes i poesia Mercè
Rodoreda. Bases a:
www.gracianet.org/cmig
El Centre (Ros de Olano,
9)
V Concurs Literari de
contes de Festa Major
de Gràcia. Bases a
www.gracianet.org/cmig
El Centre (Ros de Olano,
9)
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Cultura
Neix a Gràcia la Banda d’Improvisadors
de Barcelona, pionera a Catalunya
El conjunt, integrat per 10 músics, copia models de Glasgow i Londres i s’estrenarà al gener
CEDIDA

Pablo Rega, Olga
Ábalos, Tom Chant,
Xavier Tort, Quico
Samsó, Eduard Altaba,
Ferran Fages, Ignacio
Lois, Marc Egea i Juan
Crek. Són els deu integrants de la Banda
d’Improvisadors de
Barcelona (BIB), nascuda
a Gràcia sota el segell
de Cabaret Hofmann i
que es presentarà en
societat al gener de
2009. Passat l’estiu,
engega els seus assaigs
oberts a quatre espais
de la ciutat.

El Verdi estrena
l’òpera prima
de Figueira
Quatre treballadors d’una empresa que fabrica cadenes per a
la neu passen el dies per intentar
tirar endavant tots els encàrrecs
de la temporada. És en aquesta
nau de muntatge on comença
l’amistat dels dos veterans i de
les dues recent arribades a través d’una empresa de treball temporal. És la història de Nevando
voy, l’òpera prima de Candela
Figueira i Maitena Muruzabal
que arriba aquest divendres 11
a la cartellera dels Verdi. El film
va guanyar el premi a la millor
pel.lícula atorgat pel públic del
Festival de Valladolid 2007.

El clàssic de ‘La
bella dorment’,
al Jove Regina

MERITXELL DÍAZ

Una sèrie de trobades al bar de
l’Orfeó Gracienc han servit per
donar cos i forma a la Banda
d’Improvisadors de Barcelona, un
conjunt de deu músics que pujaran a l’escenari sense partitures i
construiran un tema en aquell
mateix instant. “Existeixen orquestres d’aquest tipus a Glasgow
i Londres, i volíem que Barcelona
també en tingués una”, explica
Serapi Soler, membre de Cabaret Hofmann i instigador del projecte. A banda dels integrants fixes, la banda també està oberta a
artistes d’altres disciplines. “Tant
podran participar-hi altres músics, com poetes que puguin llegir l’obra mentre l’orquestra
toca”, matisa Soler.
Una de les peculiaritats d’aquest
conjunt és que la direcció es fa
pel mètode de la conducció, un
vocabulari basat en els símbols i
els gestos. El compositor Butch
Morris, un dels músics més re-

breus

LA IMATGE PROMOCIONAL DE LA BANDA D’IMPROVISADORS DE BARCELONA

coneguts per utilitzar el mètode
de la conducció, la defineix com
“un mètode d’interpretació musical, una part del procés de composició contemporània”, que permet estructurar la improvisació.
Saxos, guitarres, contrabaixos,
bateria, trompetes, clarinets, violes de roda i veu es combinen
de forma inesperada sobre l’escenari, amb la garantia d’un ampli currículum de tots els músics, una tercera part d’ells
graciencs. La BIB farà la seva
presentació oficial al gener de
2009, mentrestant preveu quatre assaigs-concerts oberts al
públic al Convent de Sant Agustí, els centres cívics de Sagrada
Família i Nou Barris, i un quart
que podria ser a la Vila.

Arcambra presentarà el
seu programa al setembre
El panorama musical gracienc segueix creixent amb el naixement
d’una nova formació dedicada a
la música de cambra, l’Orquestra
Arcambra de l’Orfeó Gracienc,
que presentarà la seva programació de la temporada 2008-2009 a
finals de setembre de la mà del seu
director artístic holandès, Marnix
Willem Steffen. La iniciativa sorgeix de l’interès d’un grup de joves músics professionals que han
decidit integrar-se en una orques-

tra comú. Un dels objectius
d’Arcambra és dotar a l’entitat del
carrer Astúries i a la Vila “d’un
espai instrumental de qualitat amb
la creació d’un cicle de concerts”.
Segons han informat els seus membres, la formació abordarà el repertori tradicional d’una orquestra de cambra però també s’obrirà
a altres instruments per intentar
potenciar la música d’autors catalans i fer una aposta en ferm pels
joves compositors.

L’adaptació del clàssic de Charles
Perrault, La bella dorment, aterra a l’escenari del Jove Teatre Regina fins al proper 20 de juliol.
Aquest musical infantil, dirigit
per Julià Farràs i amb l’arranjament musical de Manu Guix, incorpora nous personatges, noves
cançons originals i una posada
en escena molt visual. La bella
dorment és un conte de reis, princeses s i fades que transporta els
més petits a la fantasia.

Mor Francesc
Carreras, director
del Centre
El director teatral del Centre
Francesc Carreras va morir el
passat 6 de juliol al tanatori de les
Corts. Carreras va dirigir, entre
d’altres, Les noces de Fígaro i Un
dels últims vespres de Carnaval.

cartellera
CINEMES
BOSQUE MULTICINEMES. Rbla. del Prat,
16 - Tel. 93 217 26 42.
• Kung Fu Panda. Dv i ds, 16.00, 18.05,
20.10, 22.15, 00.40; de dg a dm,
16.00, 18.05, 20.10, 22.15.
• 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.
• 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.
• Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal. Dv i ds, 16.00, 19.00,
22.00, 00.40; de dg a dj, 16.00,
19.00, 22.00.
• 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.
• 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.
• Funny Games. Dv i ds, 16.10, 19.10,

22.10, 00.40; de dg a dj,16.10, 19.10,
22.10.
• Gente de mala calidad. Dv i ds, 16.05,
18.10, 20.15, 22.20, 00.40; de dg a
dm, 16.05, 18.10, 20.15, 22.20.
• Postdata: te quiero. 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: El incidente (VOSE). Passis:
16.00, 18.00, 20.00, 22.00.
• Sala 2: Caos calmo (VOSE). Passis:
16.00, 18.00, 20.00, 22.00.
CASABLANCA-GRÀCIA. Girona, 175.
• Sala 1: Una chica cortada en dos. Passis: 16.00, 20.00. La vida sin Grace.
Passis: 18.05, 22.05.
• Sala OZU: A la soledad. Passi: 20.30.
Buda explotó por vergüenza. Passi:
16.00, 17.30, 19.00, 22.10.
• Sala 3: Aqua. El riu vermell. Passi:
16.00. Viaje a Darjeeling. Passis:

18.00, 20.00, 22.00.
LAUREN GRÀCIA. Carrer Bailén, 205.
• Sala 1: Kung Fu Panda. Passis: 16.20,
18.20, 20.20, 22.20.
• Sala 2: Las crónicas de Narnia. Passis: 16.00, 19.00, 22.00.
• Sala 3: Postdata: te quiero. Passis:
16.15, 19.15, 22.15.
• Sala 4: Indiana Jones i el regne de la
calavera. Passi: 16.30. Sexo en Nueva
York. Passis: 19.00, 22.00.

VERDI. Verdi, 32 - Tel.: 93 237 05 16.
• Sala 1: Prométeme (VOSE). Passis:
16.30, 19.30, 22.30.
• Sala 2: El viaje de nuestra vida (VOSE).
Passis: 16.10, 18.20, 20.20, 22.35.
• Sala 3: Aritmética emocional (VOSE).
Passis: 16.15, 18.20, 20.30, 22.35.
• Sala 4: Aliento (VOSE). Passis: 16.15,
18.25, 20.00, 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: Margot i la boda (VOSE en cat).
Passis: 16.10, 18.20, 20.20, 22.35.
• Sala B: Nevando voy (VOSE). Passis:
16.10, 18.15, 20.20, 22.35.
• Sala C: Antes que el diablo sepa que
has muerto (VOSE). Passis: 16.00,
18.15, 20.30, 22.45.
• Sala D: Cómo cocinar tu vida (VOSE).
Passis: 16.15, 18.20, 20.20, 22.35.

TEATRES
JOVE TEATRE REGINA. Sèneca, 22.
• La bella dorment (del 10 al 20 de juliol). Diversos horaris.
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.
El cómico de la poesía. Dg, 20 h
Esperando a... Godoy. Ds, 19 h. La
vida no lo es todo. Dj, 21 h. Desconcierto de monólogos. Dv, 22 h.
Monólogo sobre cine. Ds, 23.30.
Chicas, risketos... 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. La fase anal. Dm, 21 h.
• Sala Xavier Fàgregas. Inmortal de la
risa. Ds, 22 h. Impro-show. Ds, 20 h.
Impro-fighters. Dv, 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.
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Esports
El CEG obre les inscripcions a la
Matagalls-Montserrat per internet
La presentació de la travessa es farà el 2 de setembre al Parlament de Catalunya
CEDIDA: CEG

La travessa més emblemàtica organitzada pel
Club Excursionista de
Gràcia (CEG), la Matagalls-Montserrat, ja ha
obert les inscripcions
des d’aquest dijous i
fins el 15 de setembre.
Per a la ruta de 83,4
quilometres s’haurà
d’omplir un formulari
per internet i fer el
pagament a través del
web de l’entitat
gracienca del passatge
Mulet. D’aquesta manera
ja no caldrà anar a les
oficines del club per
inscriure’s.

breus
El Claret, tercer
del torneig
‘Gladiators’
El juvenil de l’Hoquei Claret va
endur-se la tercera posició de
l’anomenat Gladiators, un torneig
que es fa a cada final de temporada a nivell català i que consisteix en partits d’hoquei ràpids
amb només tres jugadors per
equip sobre la pista. Els
graciencs, amb el sobrenom TikiTaka Claret, van guanyar quatre
dels cinc partits que van disputar durant la competició que es
va celebrar a Sentmenat. El vencedor final del Gladiators va ser
el Tordera, equip que va eliminar el Claret a les semifinals.
David Mateu, el nou entrenador
del conjunt, ha valorat molt positivament aquesta posició.
D’aquesta manera, el juvenil de
l’Hoquei Claret dóna per tancada la temporada 2007-2008.

ÈRIC LLUENT

La travessa Matagalls-Montserrat, que organitza el Club Excursionista de Gràcia (CEG) i
que amb el pas dels anys s’ha convertit en la més carismàtica de
totes les activitats que prepara
l’entitat gracienca, arriba enguany a la 29a edició. Les principals novetats vénen lligades a
la recent reestructuració de la pàgina web, cosa que permetrà tant
a federats com a no federats inscriure’s i fer els pagaments a través d’internet com a única opció. El període d’inscripció ha
començat aquest dijous i acabarà el 15 de setembre, dies abans
de la travessa, que se celebrarà el
dissabte 20 i el diumenge 21 del
mateix mes i que té una durada
màxima de 24 hores i una distància total de 83,406 quilòmetres. El punt de sortida serà el
Coll Formic, al peu del Matagalls,
al massís del Montseny, i els par-

Proclamada la
junta de Geli i
Barrabino

EN L’EDICIÓ DE L’ANY PASSAT, VAN PARTICIPAR UN TOTAL DE 2.847 EXCURSIONISTES

ticipants sortiran entre dos quarts
de sis i un quart de vuit del dia
20. L’hora de sortida exacte també la podran escollir mitjançant
el web del club, cosa que agilitarà l’organització de la sortida de
grups de 30 persones. “Creiem
que oferir aquest servei interactiu és essencial per al nostre club”,
ha explicat a aquest setmanari
Francesc Sanahuja, president del
CEG.
La presentació oficial de la travessa es farà el proper 2 de setembre al Parlament de
Catalunya a les set de la tarda.
En la passada edició hi van participar un total de 2.847 excursionistes dels quals un 67,6 per
cent (1.924) van arribar al monestir de Montserrat en menys
de 24 hores.

La UEC de Gràcia projecta un
audiovisual de Nova Zelanda
“El meu nom és Isi Juvé Vallcorba, sóc guia acompanyant de
muntanya i guia de barrancs. El
17 de desembre de 2007 vaig
marxar sol a Nova Zelanda en
bici i vaig creuar tot el país de
nord a sud en tres mesos, 2.000
quilòmetres pedalant des d’Auckland fins a Queenstown. Vaig
escalar en roca, vaig pujar el Mt
Avalanche, als Alps del Sud, vaig
volar en parapent, vaig navegar
en kaiac, vaig creuar mig país en
autostop i, el millor de tot: vaig

conèixer gent d’arreu que mai
oblidaré”. Així presenta Isidre
Juvé al seu bloc la seva aventura
per terres de Nova Zelanda. Juvé
projecte aquest divendres 11 a la
UEC de Gràcia, al carrer Encarnació, l’audiovisual NZBike’08
Auckland-Queenstown, 2.000 km
en solitari per Nova Zelanda. La
projecció començarà a les 20.30
hores. Al seu bloc també es pot
consultar la fitxa tècnica del seu
viatge per si algú vol fer el mateix recorregut.

La nova junta del CN Catalunya s’ha proclamat aquest dimecres després que els dos possibles candidats, Miquel Barrabino i Ramon Geli, decidissin
presentar una candidatura conjunta. El dilluns 7 de juliol van
presentar més de 700 firmes de
suport per part de socis i sòcies del club. Com ja van anunciar la setmana passada, la idea
és la de mantenir Barrabino
com a president fins al mes
d’abril de l’any vinent, moment
en el qual prendrà el relleu de
la presidència l’actual vicepresident primer i expresident
de l’entitat, Geli. La nova junta està formada per 13 persones, només tres de les quals
pertanyen a la junta anterior.
CEDIDA: CE EUROPA

Albert Martínez, nou reforç per
a la davantera del CE Europa
El club espera incorporar tres noves cares les properes setmanes
È. LLUENT

Albert Martínez, jugador provinent del Mataró i que ja ha vestit la samarreta de l’Europa en
anys anteriors, és la novetat de la
setmana pel que fa a la incorporació de nous jugadors a la plantilla escapulada. “És un jugador
explosiu i amb molta qualitat que
suposarà un complement impor10

tant per a la davantera”, ha explicat José Ángel Valero, entrenador i secretari tècnic del conjunt
gracienc. El mateix Valero ja ha
anunciat que encara falten per
completar la plantilla dos o tres
jugadors: un banda esquerra, un
migcampista i un jugador polivalent. Aquesta setmana, a més,
s’ha conegut la renovació de Roger Cánovas, defensa del club que

seguirà un any més. I, alhora,
s’ha signat de la renovació de tot
l’staff tècnic de la passada temporada, amb Valero al capdavant.
Els jugadors de l’Europa tindran
vacances fins al 28 de juliol, dia
en què tornaran als entrenaments
al Nou Sardenya. Durant el mes
d’agost no es farà cap stage de
pretemporada com en anys anteriors. El que està programat és

L’STAFF TÈCNIC DE LA TEMPORADA PASSADA HA RENOVAT AQUESTA SETMANA

realitzar una doble sessió diària
per començar a escalfar motors
per a l’inici de la lliga de Tercera.
D’altra banda, ja s’ha confirmat
que el rival del Trofeu Vila de

Gràcia serà el Gramanet, equip
de 2aB. El trofeu es jugarà el primer dia de la Festa Major de
Gràcia, el divendres 15 d’agost,
a dos quarts de sis de la tarda.
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Activitat econòmica
El preu de venda dels pisos cau
un 0,9% en el darrer trimestre
La suma que es paga per metre quadrat és de 4.703 euros
MERITXELL D ÍAZ

El preu de venda dels
pisos de segona mà
segueix a la baixa.
Aquest és el setè trimestre consecutiu que es
registra una caiguda a
Gràcia. El preu se situa
en els 4.703 euros el
metre quadrat, una xifra
un 0,9% per sota de la
quantitat que es pagava
el primer trimestre
d’enguany. La quantitat
màxima es va assolir al
tercer trimestre de
2006, quan el preu mig
del metre quadrat era de
4.896 euros.
EL NOMBRE DE PISOS EN VENDA HA PROLIFERAT EN ELS DARRERS MESOS

REDACCIÓ

L’estudi de l’evolució del preu de
venda dels pisos de segona mà
del portal immobiliari Idealista
fixa que Gràcia ha patit una caiguda del 0,9 per cent en els darrers tres mesos. El primer trimestre de 2008 comprar un pis costava, de mitja, 4.747 euros el
metre quadrat, mentre que ara
costa 4.703. Així, un habitatge
de 60 metres quadrats s’adquireix aquest juny a 282.180 euros,
mentre que al març sortia per
284.820 euros.
Gràcia se situa per sota de la
mitjana de Barcelona, que ha registrat una baixada de l’1,8 per

cent del març al juny, i es manté
com el quart districte més car,
per sota de Sarrià-Sant Gervasi,
Les Corts i l’Eixample. Les zones que han viscut el major descens són Sants-Montjuïc i l’Eixample, amb una baixada de
l’1,9%. L’únic districte que ha
mantingut el preu de venda dels
pisos usats és Horta-Guinardó.
D’altra banda, comprar un habitatge a la Vila segueix estant per
sobre del preu mig dels pisos a
Barcelona, que se situa en els
4.662 euros. Segons l’informe,
Nou Barris segueix molt per sota
d’aquests preus, ja que el metre
quadrat es paga a 3.634 euros.

evolució
TRIMESTRE
2n

PREU M2

2006

4.796

3er 2006

4.896

4rt

2006

4.880

1er 2007

4.874

2n

2007

4.858

3er 2007

4.772

4rt

2007

4.759

1er 2008

4.747

2n

4.703

2008
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Marroc, un país de contradiccions

Pere Martí

mirada enfora

la torratxa

NÚRIA B ATLLORI

El Marroc és un país
estrany, contradictori,
fascinant. El paisatge
desèrtic del sud on no
hi creix ni l’herba contrasta amb un nord on
s’hi aglutinen els complexos turístics a la
costa. A tot el país les
cases llueixen esquerdes i antenes parabòliques. Els nens pobres
van descalços, però
porten la samarreta del
Barça i reciten de memòria l’alineació titular.
L’olor d’encens inunda
totes les ciutats.
Aquest és un modest
viatge pel Marroc, un
país encisador que
mostra mil cares.

Lesseps

UNA VISTA DEL POBLE DE CHEFCHAOUEN, AL MARROC

Hi ha un poble situat a uns 240
quilòmetres al sud de Marrakech, en plena planura desèrtica, anomenat Skoura. El poble
s’aixeca a sobre d’un oasi enmig d’una zona totalment àrida. El poble es compon de diferents cases col.locades aleatòriament per l’oasi. Les cases
estan construïdes amb tova,
una mescla d’argila humida,
palla i grava. Skoura seria desconegut si no fos perquè s’hi
troben les kasbes millor conservades del Marroc. Les kasbes
són una espècie de palaus fets
també de tova.
Tan bon punt hi arribem, tots
els turistes desenfundem les
nostres càmeres digitals i tirotegem una d’aquestes kasbes.
De seguida, un eixam de nens
se’ns acosta. Les seves robes
són parracs. Alguns porten canyes amb la forma d’un dromedari que han fet amb les seves pròpies mans. Ens els venen per un mòdic euro. Dues
nenes somrients se’ns col .loquen al costat i ens segueixen
mentre passegem pel poble. No
ens diuen res, només ens segueixen. Al final, els assenya-

12

lem la camera i els diem simplement: “Foto?”. Una d’elles respon:
“Un euro”. Ens fem la fotografia
amb les dues nenes i els acabem
donant dos euros a cadascuna. La
cara se’ls il.lumina.
Al nord del Marroc, prop de
Tetuán, hi ha el poblet de
Chefchaouen. Se l’anomena el

Un comerciant et
pot convidar a un
te amb menta per
compartir l’estona

les seves tendes. A Chefchaouen,
un comerciant et pot convidar a
un te amb menta a la seva tenda
tan sols per compartir una estona xerrant. Chefchaouen et permet el plaer de perdre’t pels carrers del zoco, mirant els comerços sense haver de comprar res.
En dues ocasions ens van aturar
uns nens, però no ens van demanar diners. Uns volien caramels,
un altre ens va demanar un bolígraf. L’últim dia al Marroc vam
agafar un taxi des de Tetuán que
ens portés fins a Ceuta. El taxista, un home xerraire i simpàtic,

ens va explicar que el Marroc
ja no és el que era. Avui en dia,
ha entrat molt capital estranger
i la situació de la població ha
millorat. Ens va portar per la
carretera de la costa i ens va
enumerar, durant mitja hora
llarga de trajecte, els diferents
complexes turístics de luxe que
l’han envaït. Hotels a primera
línia de mar, amb tendes, discoteques, camps de golf... Tot i
que aquests hotels han donat
feina estable a molts marroquins, no vaig poder evitar sentir-me una mica trist.
NÚRIA B ATLLORI

poble blau perquè moltes cases
estan pintades d’aquest color.
Chefchaouen és una mena d’illa
a dins del Marroc. Aquí la vida
passa lentament. Els seus petits
carrerons estan plens de vida com
a la resta de ciutats marroquines,
però els comerciants estan asseguts, prenent la fresca a l’ombra,
i parlant tranquil.lament amb el
veí. Aquesta imatge seria impossible d’imaginar a una ciutat com
Marrakech, on els comerciants no
paren de saludar als turistes, agafant-los del braç, perquè entrin a

ENTRADA DEL PALAU LA CASTELLANA, A CHEFCHAOUEN, CONEGUT COM EL ‘POBLE BLAU’

És fatigant insistir. Les obres
de Lesseps avancen
lentament, de forma
parsimoniosa, però el que
es va veient com a acabat
és inquietant. Caldrà
esperar una mica més, per
veure si l’embolic té solució.
De moment, dos elements
preocupants. El primer, un
dels millors edificis de la
plaça, la biblioteca Fuster,
queda pràcticament
soterrada, sobretot venint
per la Travessera de Dalt
des d’Escorial, perquè la
calçada per on passen els
cotxes és més elevada que
la planta de l’edifici. A més,
la magnífica esplanada que
hi havia davant la biblioteca
ha quedat reduïda a la
meitat. Hi havia més espai i
més tranquil.litat quan els
cotxes passaven per sota.
No sóc cap expert, però
que m’expliquin què hi hem
guanyat. Segon element
inquietant: quan encara no
han acabat les obres, algun
geni ha decidit que era el
moment de començar a
posar-hi art i ha aparegut
una mena de cub buit amb
pretensions d’escultura al
mig de la plaça. La qualitat
de l’obra és tan bona que ja
s’ha començat a rovellar
pels contorns. Potser és un
efecte buscat i el rovell
forma part d’unes gràcies
artístiques que els mortals
com jo no veiem per enlloc.
Anem per mal camí, però
esperem. Encara hi ha
temps de posar-hi arbres,
bancs i parcs infantils, que
és el que fa falta en qualsevol plaça digna. I sobretot,
sentit comú.

