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Pascal Comelade tornarà a
ser una de les estrelles de la
Festa Major de Gràcia amb
un concert d’homenatge a
James Brown el 21 d’agost en
què participaran 22 músics
emmarcats en un espectacle
de nom llarguíssim: The Grà-
cia all-star Fonetic Orquestra
plays all night long a big tribute
to mister dinamite “maquina
sexual” (graciasexmachine).

Pàgina 12

Comelade fa

James Brown

a Festa Major
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NETEJA

Una avaria a la

recollida pneumàtica

obliga a recollir a mà

12
MÚSICA

L’Hora del Jazz fa

18 anys programant

nou concerts a Gràcia

Jaén 22, de pis pastera a escola bressol

L’antic magatzem pastera del car-
rer Jaén 22, que funcionava des
de l’any 2000 fins que el Districte
va decidir precintar-lo en dife-
rents fases que l’han mantingut
actiu fins fa poques setmanes, es
convertirà en una escola bressol,
segons el pla d’escoles bressol mu-
nicipals per a l’actual mandat que
aquesta setmana ha presentat l’al-

calde, Jordi Hereu. La intenció
del consistori és fer escoles bres-
sol similars a les de Sant Medir,
al carrer Santa Rosa, i el Tramvia
Blau, a la plaça Alfons Comín,
amb 81 places cadascuna. Aques-
ta última entrarà en funciona-
ment aquest setembre.
Als centres per a infants de 0 a
3 anys ja existents, Gràcia (a pla-

ça Lesseps), La Fontana (al car-
rer Gran) i Sant Medir, s’hi su-
maran també nous centres a
Camp d’en Grassot, al Coll (lloc
determinat al camí de Can Mora
13), a l’esmentat carrer Jaén 22,
al CEIP Josep Maria de Sagarra
i al carrer Neptú 12.

Pàgina 8

SAMUEL RODRÍGUEZ

MERITXELL DÍAZ

En marxa un pla per
expulsar les motos
de les voreres

En marxa un pla per
expulsar les motos
de les voreres
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Motos als pàrquings
Cada cosa al seu lloc i un lloc per a cada cosa. Aquest ha

estat sempre el millor principi popular de les persones

endreçades. I aquesta hauria de ser la norma també per

poder tenir una ciutat endreçada, sense objectes i activitats

molestes pels carrers. En l’ús de la via pública, molt a poc a

poc anem entenent que la preferència ha de ser sempre

per a les persones. L’excés de circulació per abús del cotxe

i per dèficit de transport públic, la poca pràctica d’anar a

peu, com a millor transport alternatiu, són les condicions

històriques errades d’arrel que ara costa de canviar. La

quantitat de normes i d’informació que necessita aquest

sistema urbà envaeix de senyals i de pals de tota mena les

voreres dels carrers, ja prou estretes en general. I per si no

fos prou, apareixen motos i bicicletes com a millors alterna-

tives personals, disposades a guanyar-se el seu espai. Si

repasséssim avui tota la literatura escrita en premsa i els

comentaris deixats en les ones radiofòniques dels últims

trenta anys, els temps d’una generació, ens adonaríem com

hem passat de l’interès a la tolerància, i de la tolerància a la

molèstia, en la mida que motos sobretot i també bicicletes

van augmentant la quanti-

tat d’usuaris. Ja diuen que

totes les masses piquen.

Però cal tenir present que

una quantitat esdevindrà

excessiva sempre segons

l’espai i llocs que tingui

destinats en els usos

urbans de conjunt.  Aquesta temporada s’ha establert la

veda per a les motos. Sense altres consideracions, de si hi

ha o no hi ha un equilibri suficient de zones d’aparcament i

a distàncies acceptables, és del tot evident que les motos

no poden estar en cap cas sobre les voreres dels nostres

carrers. Ha costat massa que ho deixessin de fer els cotxes

com per ser tolerants més temps amb les motos. La campa-

nya iniciada pel Districte, tot i concentrar-se en els punts

més conflictius, ha de generalitzar-se a tot l’àmbit urbà.

Hem d’aconseguir que, en qualsevol indret, una moto

damunt d’una vorera sempre és una molèstia, si res més no

fa mal d’ulls. Això s’ha aconseguit amb els cotxes i caldrà

fer-ho amb les motos i amb les bicicletes. Cada cosa al seu

lloc i un lloc per a cada cosa. I per aquest ordre. La manca

d’espai justifica la protesta i la reclamació, però no envair

l’espai dels altres. Encara que sigui a preus raonables, com

les tarifes de les zones verdes, motos als pàrquings, mai a

les voreres.

    a a  m c  d spLa manca d’espai
      ica l  es  st   ro  justifica la protesta i

   o  er   er ola reclamació, per nola reclamació, per no
 ’ ai ’ resenvair l’espai d’altres ai s ’  ’ reenvair l’espai d’altres
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cartes al directorMoltes gràcies per

fer portada i article

llarg de la setmana

passada (vegeu L’Indepen-

dent núm. 258). A veure si

és veritat que poc a poc se

soluciona [el problema del

soroll]. Jo fa 23 anys que

visc davant d’un bar molt

sorollós al carrer Sèneca i

tot i que ha canviat de

mans un parell de cops,

sempre han fet soroll, no

tanquen la porta, beuen, criden i

fan pipi al carrer, etc, etc. Em fa

molta il·lusió pensar que potser

no haurem d’esperar 20 anys

més per poder dormir una mica

tranquils, especialment les nits

dels caps de setmana. Visca

Barcelona!

Montse Basté
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He tingut la sort de

conèixer el Teodor, ja que

era una amic del meu

pare. Per a mi, que ara

tinc 34 anys, és un goig

haver conegut un home

tan sencer, íntegre i vital

com ell. Era memòria

pura, la manegava amb

destresa i ironia, un pou

d’experiències d’una

època que ja comença a

quedar lluny, encara que de fet

sigui tan a la vora… Una gran

persona, amb uns valors i uns

ideals que van forjar la seva

existència: Catalunya, la ràdio,

la llibertat. Malgrat l’edat, la

fatiga que des de feia algun

temps tenia de viure, ha estat

una notícia molt trista, i sé que

molts l’hem plorat sincera-

ment. Descansa en pau, amic

Teodor.

Mireia

(Comentari enviat a

www.indepentent.cat el 14/06)
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Cura i

serveis

Conxa Garcia

La Teresa Torns, sociòloga.

professora de la UAB i

veïna  i companya de

lluites en la Gràcia de

finals del franquisme i la

transició, ens deia en una

conferència, dins de

l’Escola d’Estiu d’Attac,

que no hi ha acord quan

es tracta de fixar una

definició precisa de la

«cura». I tampoc en la

definició de «dependèn-

cia». Ara bé és indispensa-

ble reivindicar  l’organitza-

ció social de la cura per

aconseguir un nou contrac-

te social entre homes i

dones. Sembla innecesari

afegir que la cura de la

vida és tasca i responsabi-

litat de tothom i no només

de les dones. Cal que els

serveis d’atenció a la vida

diària, que són serveis de

proximitat, es

professionalitzin, fet que

suposa l’assumpció de la

seva capacitació tècnica. I

ha d’augmentar, també, la

seva corresponent

acreditació acadèmica.

Aquesta és una vía de

solució a curt termini. A

l’igual que la de construir

una demanda social,

allunyada de l’imaginari

familista, en el qual la

naturalització de la subor-

dinació femenina sigui

reemplaçada pel respecte

a la professionalitat de qui

faci el servei. 

El confidencial

de L’Independent el depend nt

Queda lluny en el temps però val la

pena recordar-ho perquè ens ho esta-

rem menjant 40 anys. Sí, la victòria

d’Ejpaña a l’Eurocopa. Un dels qui més

ho va celebrar va ser el dirigent del PP de

Gràcia, Miguel Raposo, que al seu bloc

passa comptes amb els que li van intentar aixafar la

festa. “Y al energúmeno que intentó quitarme mi

bandera en la Travessera de Gracia ayer por la

noche: si lees esto por casualidad, tómate las cosas

con más calma”. Doncs til·la per a tothom.

Entenc la preocupació de

molts veïns pels sorolls de

la ciutat, però que no ho

sabien que a Gràcia hi ha

cotxes i gent que xerra a

les places? Algú qüestio-

naria que al camp se

sentin els ocells? Trobem

el límit entre drets i deures.

J.F. Rovira
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Clap, clap, clap

Aplaudiments per la repre-

sentació en el congrés del PP:

La vella guàrdia –bastante

desacreditada– s’oposa a

Rajoy que vol virar al centre,

de manera que Rajoy queda

com el bo. I, com en una

pel·lícula, el bo aconsegueix

triomfar i s’imposa. En

realitat sabem que qualsevol

d’ells, Aznar, Rajoy, Aguirre o

Gallardon, no faran altra cosa

que seguir l’ideari de dreta

rància del PP, com a hereus

del franquisme que són, però

per això han de triomfar

electoralment. I com que

l’aposta per la duresa no els

ha donat els seus fruit, ara

opten per usar una altra

màscara. De manera que

tota aquesta suposada

baralla interna ha sigut per

donar-li credibilitat a la nova

màscara. No podem creu-

re’ns que s’han barallat de

veritat, ja que els grans

partits de dretes –PP, PSOE o

CiU–, que són màquines

dissenyades per acaparar

poder, no es permeten

manifestacions públiques

contraproduents com sí ho

fan IU o ERC, partits petits i

abrandats. Els populars han

escenificat un gir al centre

que els pugui reportar vots.

Saben que anant al centre no

perdran els votants de

sempre, que els seguiran

preferint davant dels altres,

però esperen nodrir-se de

votants indefinits políticament

que es decanten per un o

Jordi Oriola, documentalista
tribuna

altre segons les circumstàncies.

Per tant, el panorama que

tindrem d’aquí poc serà

aquest: 1. La gran crisi econò-

mica delmarà el recolzament al

partit en el govern d’una

manera inexorable. 2. El PP

farà veure que és un partit de

centre assenyat i prometrà

seguretat als espantats i/o

descontents. 3. IU es recupera-

rà i esgarraparà alguns vots

per l’esquerra, perquè no pot

baixar més i només que ho

facin una mica bé, per la

necessitat de reaccionar davant

de la crisi i l’empobriment que

vindrà, creixeran

electoralment. 4. Els naciona-

lismes perifèrics es mantin-

dran més o menys. Tot això

donarà el proper govern al

PP, i un cop estiguin a dalt: ni

de centre, ni un elefant rosa

volant, veurem de nou la

ultradreta de sempre utilit-

zant tots els ressorts del

govern per dretitzar la

societat per una banda, i per

automantenir-se per l’altra.

Solució? Votar al PSOE? No és

la solució, i això ja ens ha fet

massa mal. Construir una

potent contestació social que

marqui una agenda política?

Faria falta. Ho farem? D’això

depèn que puguem construir

la història del nostre país o

bé que sigui la història la que

ens vagi manipulant a

nosaltres. Ufff, potser és

demanar molt a una societat

que ja s’ha deixat desorganit-

zar massa. 

CEDIDA: SERGIS BLOG

Fotos i textos: Elisenda García
què en penseu...

...de blindar les fronteres per la nova immigració?

José Luis López
obrer de la construcció

Fernando Palau
xofer

Ho trobo bé. Pel fet de ser d’aquí

no tenim cap ajuda social, al

contrari que els immigrants. He

tingut una experiència molt

dolenta. Vaig anar a demanar un

préstec amb la meva parella i

em van tractar molt malament.

Als immigrants que venien

darrere, tot eren avantatges. 

Laila Tió
dependenta

Ángel Franco
venedor de l’ONCE

Encara que s’hagi incrementat el

nombre d’immigrants, no haurien

de plantejar cap mesura restricti-

va; ni a l’estiu ni a l’hivern.

Mentre volíem mà d’obra tot

anava bé, però ara que no fan

falta els immigrants no interessa

que entrin més. Que no recordem

quan anàvem a Alemanya? 

Crec que tothom té dret a viure i

no hauríem de tancar cap

frontera. Nosaltres som un poble

tradicionalment emigrant i tal

com van les coses, amb aquesta

crisi econòmica que estem vivint,

tampoc no m’estranyaria que en

un futur haguem de sortir per

buscar-nos la vida. 

Sóc nascut aquí i criat a l’Argenti-

na. Fa 40 o 50 anys aquí tothom

es moria de gana, així que crec

que la tolerància ha d’arribar al

punt que recordem que fa un

temps nosaltres també marxà-

vem del nostre país a un de més

ric per intentar tirar endavant i

tenir un futur millor. 

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

          f  u  l   e  uEl PP farà veure que
 n art   t   d   n art  d  tés un partit de centreés un partit de centre

y   m  ty   m tassenyat i prometràassenyat i prometrà
u at s an sseguretat als espantatsu at  an s s seguretat als espantats

Tristram*

Places i ampolles

Torna l’ampollot!! o sigui, el botelló!!.

Per això un dels diaris de referència, dels

que s’alucinen quan un torero omple la

monumental, ha posat un semàfor vermell al

regidor de Gràcia Guillem Espriu. El motiu és

que el botelló, aquest bonic fenomen juvenil, s’ha estès

novament per les places de Gràcia i la gent fa tan sidral que

els veïns no poden dormir.

Com actuar? Es pot combatre? Doncs, bé, amics politics, crec

que no pas.

No us hi canseu perquè ara la cosa està tan cardada que val

més unir-se a l’enemic. Proposo doncs, canviar el nom de les

places per adaptar-les a la

nova realitat. Per començar,

que la plaça John Lennon

passi a dir-se John Waker. I

el carrer Sant Antoni Maria

Claret pot mantenir el nom,

però aclarint si és un claret

amb llimona o gasosa. I pel

que fa a la plaça del Sol, aquesta es pot quedar igual, a

menys que tanqui la cervesera mexicana que du el mateix

nom.

Sí, ja sé que no fa gens de gràcia, i que aquesta columna és

més suada que mai, però és que em costa molt concentar-me.

Se’m  tanquen els ulls perquè aquesta nit uns perroflautes

amb els seus bongos homologats han donat per fet que em

moria de ganes d’escoltar un

dels seus concerts. I no

m’han fallat, m’han servit una

actuació  amb repertori

complert, bis, segon bis,

tercer bis, tornaboda, i

repetició de les millors

jugades. Excel.lent.

PD: Sé que el que explico a continuació no té res a veure amb

la resta, però si no ho dic, rebento. Aquest diumenge entrava

a Barcelona per la C-17, i just quan havia passat  els semà-

fors de Montcada, vaig trobar-me un gran rètol publicitari a

mà dreta que em va desviar l’atenció de la carretera. Era un

gran cartell amb una campanya del govern, que em deia:

“Mira la carretera”. Ostres, quins nervis!!  Per conscienciar-me

que cal mirar la carretera cal deixar de mirar la carretera. 

* MELÒMAN DES DE 1973

la setmana

Prr     op     eoposo canvis de
  a pom  e l  açaom  e la p açanoms, que la plaçanoms, que la plaça

JJo n on p si aohn Lennon passi an o  p i ao  n s  ohn Lennon passi a
  i -   dir-se J   o n h  ohn WWaker

U     ns ‘pperr l esoflautes     b’ amb
  o  h s n   s on  hels seus bongos hanels seus bongos han

onat er f  e vdonat per fet que voliaat r   on  e  f  e vdonat per fet que volia
         tt    erescoltar el seu concert
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Mercats municipals

b  er  b r  eAbaceria CentralAbaceria Central
Travessera de Gràcia, 186

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

pLesseps
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

b tb tLlibertatLlibertat
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.

           d  M  d    EMare 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

SERVEIS

  ACEA’S ONG d’artistes
plàstics
 Avinguda República
Argentina, 70
     93 218 46 01

Web: www.aceas.org
jpalmarola@teleline.es

 Associació de Fotògrafs
Professionals d’Espanya
 Plaça Narcís Oller, 7 8
    93 418 45 25

 Associació Coordinadora de
Grups de Rock de la Sedeta
 Sicília, 321
    93 458 41 30

Web: www.sedeta.cat
locals@sedetarock.com

 Associació Cultural Art-Foll
‘El Local’
  Ros de Olano, 12
   615 601 387

Web: www.art foll.blogspot.com

 Associació Cultural Tram
 Travessia de Sant Antoni, 6 8
    93 218 44 85

Web: www.tradicionarius.com

 Associació de Músics i
Intèrprets en Llengua
Catalana
 Canó, 6
    93 218 25 62

 Associació de Promotors
d’Activitats Artístiques
 Jesús, 14
    93 415 74 25

 Associació Joves Veu de la
Lírica
 Travessera de Dalt, 122
    93 210 67 96

 Aula d’Escriptors-
Multiespacio Literario
 Sant Lluís, 6
    93 210 25 68

  Casal Corpus Teatre
 Bailèn, 175
    93 531 24 25

Web: www.teatrecorpus.org

 Centre de Fotografia
Documental de Barcelona
LaFotoBcn
 Mozart, 68

Web: www.lafotobcn.org

 El Cercle
 Santa Magdalena, 12

93 218 10 01
Web: www.elcercle.cat
elcercle@elcercle.cat

 Espai Experimentem amb l’Art
 Torrijos, 68

93 217 18 77
Web: www.experimentem.org
entra@experimentem.org

 Espai Saladestar
 Martínez de la Rosa, 40
    93 218 39 20

Web: www.saladestar.com

 Espai Virreina
 Or, 42
    93 217 18 48

Web: www.espaivirreina.com

 Foment Gracienc de les Arts
  Sant Pere Màrtir, 9
    93 218 18 97

 Galeria d’Art Atelier
  Plaça Rovira i Trias, 9
    93 284 43 17

 Galeria d’Art Espai B
  Torrent de l’Olla, 158

       93 217 10 90
609 592 432

Web: www.espaib.com
galeria@espaib.com

 Galeria d’Art H
2
O

   Verdi, 152
       93 415 18 01
Web: www.h2o.es
info@h2o.es

 Galeria d’Art Marc Sabata
   Avinguda República
Argentina, 70

       93 200 35 09

it  íst es  ale  ’Entitats artístiques i galeries d’art st   e  it  í es  al  ’Entitats artístiques i galeries d’art

 Galeria d’Art Paspartú
 Verdi, 25
    93 368 15 74

Web: www.galeriapaspartu.com
galeriapaspartu@gmail.com

 Galeria d’Art Safia
 Bruniquer, 9

93 213 84 96
Web: www.galeriasafia.com
safia@galeriasafia.com

 Galeria Fotonauta
  Vic, 15

93 217 81 59
Web: www.fotonauta.com
fotonauta@fotonauta.com

 Galeria Hartmann
  Santa Teresa, 8

93415 95 56
Web: www.galeriahartmann.com
info@galeriahartmann.com

 Galeria La Cámara Lúcida
  Gran de Gràcia, 9

93368 30 72
Web: www.lacamaralucida.com

 Galeria Miquel Alzueta
  Riera de Sant Miquel, 34

93368 45 44
Web:

www.galeriamiquelalzueta.com
info@galeriamiquelalzueta.com

 Galeria Tòrcul d’Art
  Joan Blanques, 44

93285 25 46
Web: www.torcul.com
torcul@telefonica.net

 Gràcia Territori Sonor
Web: www.gracia territori.com

 Grup de Teatre Disbauxa
  Betlem, 26 baixos

93210 20 91

 Olokuti
  Astúries, 36

93217 00 70
Web: www.olokuti.com
info@olokuti.com
torcul@telefonica.net

per Santi Gomà

laberint de les escales (55)

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

EL NÚMERO ANTERIOR DEL ‘LABERINT DE LES ESCALES’ ERA EL 54, I NO EL 53 TAL COM VA SORTIR PUBLICAT
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Política
El Districte tanca l’OAC de Francisco

Giner i ho trasllada tot a Rius i Taulet
Les obres per condicionar l’accés des del pati de la seu central s’inicien després de festes

L’Oficina d’Atenció al

Ciutadà (OAC), fins ara

ubicada al número 46 del

carrer Francisco Giner,

tancarà les portes aques-

ta tardor, un cop els

treballs per condicionar

el nou edifici municipal

del número 51 del ma-

teix carrer estan molt

avançats. La novetat,

però, és que la nova OAC

tindrà l’accés només per

Rius i Taulet i estarà

connectada interiorment

a través del pati de la

seu central. Les obres

de connexió interna

entre els dos edificis

s’iniciaran després de la

Festa Major.

L’EDIFICI DEL DISTRICTE ESTÀ ARA OBRES PER AMPLIAR LES SEVES INSTAL.LACIONS

MERITXELL DÍAZ

ALBERT BALANZÀ

L’aprofitament de l’espai a l’Ofi-
cina d’Atenció al Ciutadà del nú-
mero 46 de Francisco Giner ja no
dóna més de si i cal “dignificar”
tant l’espai de treball dels funcio-
naris que treballen al Districte
com la zona d’atenció als ciuta-
dans. Amb aquesta premissa es va
adquirir el passat mandat el solar
del número 51 del carrer Francisco
Giner, i amb la mateixa idea es
vol reestructurar tot l’espai dispo-
nible, implicant la seu central de
Rius i Taulet 2.
A diferència del servei d’atenció
anterior, la nova OAC no tindrà
el seu accés pel mateix carrer, gai-
rebé davant per davant, sinó que
només tindrà una sortida d’emer-
gència i servirà de part posterior
a l’estructura d’oficines que s’està
ultimant en diverses plantes. L’an-
tiga seu es tancarà al públic però

Més espai per als gegants i

zona d’exposicions al pati

Un dels efectes col·laterals que
comportarà la integració de
l’OAC a l’edifici central de
Rius i Taulet és la reordenació
de l’espai actual. Els tècnics
municipals, tenint en compte
que el pati esdevindrà a partir
d’ara un espai de pas molt con-
corregut pels ciutadans, han
proposat reendreçar sobretot
l’espai que actualment es dedi-
ca a les exposicions, ara entrant
a mà esquerra, i el lloc que ocu-
pen els gegants Pau i Llibertat

continuarà acollint dependències
municipals d’una manera més es-
ponjada. En conseqüència, l’accés
principal de Rius i Taulet es con-
vertirà en l’entrada única a l’OAC
i a la resta de serveis que hi ha
actualment: recepció, Guàrdia
Urbana, espai per a exposicions.
Ara mateix ja s’estan fent els tre-
balls d’adequació perquè el pati
de la seu central sigui el nou es-
pai a través del qual els ciutadans
accedeixin a la nova OAC. Algu-
na tanca d’obres a prop del mur
que s’ha de tirar a terra entrant a
mà esquerra és l’únic senyal visi-
ble. Tot i que les obres de l’edifi-
ci del número 51 estan molt
avançades, la connexió interior
no es farà fins passada la Festa
Major per la forta afluència de
públic que hi ha en les festes. 

i els gegantons Torradet, Gres-
ca i Pepito Campanar, al pas-
sadís principal.
L’espai d’exposicions es traslla-
darà directament al pati, de
manera que la zona de pas a
l’OAC sigui més atractiva per
als visitants, i els gegants i
gegantons, un cop alliberada i
reformada l’habitació de les ex-
posicions, tindran un espai pro-
pi per mostrar-se al públic. La
Guàrdia Urbana i la recepció es
mantindran al seu lloc.

breus

L’Ateneu Rosa

de Foc projecta

el film ‘Lucio’

La vida de l’anarquista navar-
rès resident a París, Lucio
Urtubia, és l’eix de Lucio, el
documental dirigit per Aitor
Arregi i José Mari Goenaga que
es projecta aquest divendres a
l’ateneu Rosa de Foc (20 hores).
Testimoni dels grans esdeveni-
ments del segle XX –va partici-
par en el Maig del 68, va estar
recolzant l’inici del règim de
Castro i va dur a terme diver-
ses activitats antifranquistes–,
Lucio és conegut per aconseguir
estafar al First National Bank
20 milions d’euros per invertir
els diners en causes en les quals
hi creia. La seva feina habitual
era paleta. 

CDC critica la

gerent per les

poques respostes

Convergència i Unió ha carre-
gat les tintes aquesta setmana
contra la gerent del districte,
Mari Fernández, a qui respon-
sabilitza de la manca de respos-
tes per part de l’equip de go-
vern sobre les preguntes que ha
fet l’oposició en aquest man-
dat. Després de comptabilitzar
fins a 29 preguntes que, un cop
celebrat l’últim ple han quedat
penjades fins al setembre, la
federació nacionalista ha ator-
gat un dels seus semàfors ver-
mells setmanals a la gerent. “La
diligència amb que es responi-
en les preguntes de l’oposició
amb l’anterior gerent ha desa-
paregut aquest mandat. No
sembla que aquestes preguntes
es facin arribar als consellers
corresponents ni se’n faci el se-
guiment oportú com sí que es
feia abans”, apunta. 

reportatge

L’històric Jaume Pintanel, mem-
bre de Nou Cicle, va presentar
en el recent debat d’esmenes a
l’agrupació del PSC una propos-
ta per demanar que el partit as-
piri a tenir grup propi al Con-
grés dels Diputats. Ho havia
parlat amb Antoni Castells, mi-

Albert Balanzà

L’esmena ‘perduda’ del PSC

El més que probable congrés plàcid del PSC

d’aquest cap de setmana no rebrà aportacions

significatives de l’agrupació de Gràcia. Una de les

esmenes que podrien haver ajudat a animar el

conclave, la petició de grup propi a Madrid, es va

proposar però va ser finalment retirada.

arribar a debatre -com ha succeït
en agrupacions com Girona, Olot,
Reus, Santa Coloma de Queralt i
la sectorial d’Educació- després
que el grup coordinador del de-
bat l’instés a renunciar.
“Li vam fer entendre que no era
el moment”, apunta Iolanda
Collboni, membre d’aquest grup
coordinador. L’acord per oblidar
l’esmena va tenir com a protago-
nistes, d’una banda, Pintanel, i de
l’altra, el regidor del districte,
Guillem Espriu, en tant que pri-
mer secretari de l’agrupació, i

litant de l’agrupació i veu princi-
pal d’aquesta idea dins del partit.
“Si ho vols presentar, presenta-
ho”, li va dir l’actual conseller
d’Economia segons explica
Pintanel a L’Independent.
La proposta d’esmena, no obstant
això, no va prosperar i ni es va

ELS MILITANTS SOCIALISTES, EN LA NIT ELECTORAL DEL 27M DE 2007

Ricard Font, també membre de
l’executiva local. Tot i així, la qües-

CARINA BELLVER

tió no està tancada. “Hi torna-
rem”, conclou Pintanel. 
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Societat
La Guàrdia Urbana engega un pla

d’expulsió de motos de les voreres
Els carrers Gran de Gràcia, Torrent de l’Olla i Bonavista són les zones més conflictives

La Guàrdia Urbana i el

Districte de Gràcia han

engegat en les últimes

setmanes un pla de xoc

per expulsar les motos

de les voreres amb un

objectiu inicialment

informatiu però que

evolucionarà en

sancionador si la prime-

ra mesura no dóna

fruits. Les zones críti-

ques d’actuació policial

se centren en el carrer

Gran de Gràcia, el Tor-

rent de l’Olla i el carrer

Bonavista.

A. BALANZA/M. DÍAZ

Des del mes de juny, “de comú
acord” entre el cos policial i l’ad-
ministració local, el pla d’expul-
sió de les motos dels llocs d’apar-
cament no reglamentats però fins
ara tolerats s’està fent amb me-
sures informatives, de viva veu
als potencials afectats. Fonts del
districte, però, han advertit que
aquesta primera fase informati-
va té data de caducitat immedia-
ta perquè l’objectiu del pla de xoc
és “endreçar el que tenim” i “obli-
dar que podem aparcar just da-
vant de casa”.
El pla de la Guàrdia Urbana i el
Districte suposa un canvi d’es-
tratègia respecte de les actuaci-
ons que s’havien fet fins ara, on
la manca de places d’aparcament
per a motos i la tradició que
aquests vehicles aparquessin so-
bre la vorera s’havia intentat
reconduir amb la creació de pla-
ces d’aparcament als xamfrans
lliures o en espais senyalitzats
fins aleshores ocupats per cot-

xes. Ara la nova estratègia mar-
carà que “no es pot posar més
de tot” i, per tant, segons aques-
ta màxima, els conductors de
moto hauran de buscar-se la vida
per aparcar allà on hi hagi plaça
senyalitzada. Els punts més crí-
tics a Gràcia, ara mateix, se si-
tuen al carrer Gran per sobre de
Fontana, a la part alta del Tor-
rent de l’Olla i al carrer Bona-
vista amb el carrer Perill.
No obstant això, el Districte ha
desestimat que en un futur les
places ara senyalitzades passin a
ser de zona blava, com ja s’ha fet
a la Ciutat Judicial de l’Hospitalet
i Barcelona o com ja s’ha apun-
tat com a extensible en els de-
bats polítics a l’Ajuntament de
Barcelona. 

MERITXELL DÍAZ

UNA SÈRIE DE MOTOS APARCADES A SOBRE DE LA VORERA AL CARRER BONAVISTA

Una avaria a la recollida pneumàtica

obliga a treure les escombraries a mà

A.B.

Ja han passat quatre mesos de la
crisi ambiental que va omplir de
pudors el carrer Gran de Gràcia
i en la qual el Districte va deter-
minar que no hi havia una causa
única, si bé una de les principals
raons apuntaven al mal funcio-
nament de la recollida pneumà-
tica. Una de les decisions cen-

trals, el canvi del camió de reco-
llida, va entrar en funcionament
just aquest dimarts d’una mane-
ra precipitada per l’avaria diven-
dres passat de l’altre camió, el
que fins ara feia les tasques de
succió de les escombraries.
Segons fonts del servei de neteja i
gestió de residus de l’Ajuntament,
amb seu a Torrent de l’Olla, l’ava-
ria del camió va obligar a bloque-

El camió nou, amb més potència de succió, entra en funcionament

EL NOU CAMIÓ D’ESCOMBRARIES, EN MARXA AQUESTA SETMANA A TRAVESSERA DE GRÀCIA

jar durant tot el cap de setmana i
fins dimarts totes les boques del
carrer Gran. Els operaris, segons
aquestes fonts, van haver d’obrir
els tancs de manera manual i ex-
treure la brossa acumulada.
El problema de maquinària -no-
més hi ha un camió que faci
aquesta feina- es va solucionar
amb l’entrada en funcionament
del nou camió, que va sortir a

treballar encara sense els iden-
tificatius oficials. El camió vell,
que ja està reparat, passarà a la

MERITXELL DÍAZ

Les activitats del Casal de

Joves, ganxo per aparcar ‘bé’

L’entrada en funcionament de
l’encara malanomenat Casal de
Joves del carrer Gran, pendent
de rebatejar, prevista per al
novembre, es vol utilitzar des
del Districte per fomentar pre-
cisament l’aparcament de les
motos fora de les voreres, pre-
cisament en una zona on s’acu-
mulen molts vehicles de dues
rodes que impedeixen el pas
dels vianants. Una de les opci-
ons amb què treballa l’admi-

nistració local és aprofitar les
activitats que es facin al nou
espai per fomentar l’aparca-
ment en el pàrquing exclusiu
per a motos que hi ha justa-
ment al subsòl de l’edifici i
que, set mesos després de la
seva entrada en funciona-
ment, encara pateix una for-
ta infrautilització a causa dels
alts preus en comparació amb
els altres pàrquings privats de
la zona.

breus

‘Terços amunt’

critica la manca

d’ajut econòmic

El programa radiofònic sobre
l’actualitat castellera Terços
amunt, que s’emet per Ràdio
Gràcia, ha fet arribar aquesta
setmana a l’Independent la car-
ta que ha adreçat al regidor
Guillem Espriu, en la qual de-
nuncien la manca de suport
institucional per celebrar els
seus deu anys en antena.
L’equip del programa subratlla
que els hi costa “acceptar que
no s’hagi col·laborat” perquè és
“l’únic programa radiofònic de
castells que es fa a Gràcia i a
Barcelona. “Quan dilluns pas-
sat vam rebre la notícia dient
que ni el Districte ni l’Ajunta-
ment de Barcelona ens subven-
cionaria els actes del desè ani-
versari, ens va doldre molt”,
matisen. 

reserva. El nou, segons els tèc-
nics, té més capacitat de succió i
fa menys soroll. 

L’ACS demana

que no es

precinti LaTele

L’Assemblea de la Comunicació
Social (ACS) ha rebut una noti-
ficació de procés sancionador i
una ordre de precintament dels
equips de LaTele, el canal 52
que emet documentals de caràc-
ter social creats per col.lectius
com La Quimera, l’Olla Mòbil,
l’assemblea de Gràcia o la Tor-
na. L’ACS ha notificat a la Ge-
neralitat que no volen “que pre-
cintin els equips” i també han
presentat un recurs d’alçada con-
tra l’ordre a la Conselleria de
Cultura i Mitjans de Comuni-
cació. El document apel.la a la
importància dels mitjans comu-
nitaris. A banda, estan recollint
cartes de suport per garantir fre-
qüències per a les televisions im-
pulsades per la societat civil. 
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El compromís de la relació
Onze infants sahrauís

van arribar la setmana

passada a Gràcia, on

estaran al llarg

d’aquests dos mesos

d’estiu acollits per

diverses famílies. Es

tracta d’un projecte

impulsat per l’associa-

ció Gràcia amb el

Sàhara i que es veu

reforçat per l’agermana-

ment entre la Daira de

Guelta (Aaiun) i la Vila.

La Tumana és una nena sahrauí
de vuit anys. Aquesta és la pri-
mera vegada que surt de la seva
terra i ho ha fet per passar les
vacances a la Vila, amb la fa-
mília de Jordi Altarriba. Ell és
membre de l’associació de Grà-
cia amb el Sàhara. “Hem es-
perat a acollir un infant sahrauí
fins que les nostres filles fossin
prou grans. Volíem que pogues-
sin viure aquesta experiència
en positiu i, per això, aquest
estiu ens hem decidit”, explica
Altarriba. El que més li sorprèn
és com, sense parlar el mateix
idioma, les seves dues filles i la

ELS INFANTS SAHRAUÍS, DURANT LA RECEPCIÓ CELEBRADA AL DISTRICTE

MERITXELL DÍAZ

Diverses famílies acullen infants sahrauís en ‘Vacances en pau’

reportatge
Meritxell Díaz

Tumana “s’entenen, es relacionen
i s’ho passen bé”. Al llarg del ju-
liol els sahrauís que participen en
el projecte Vacances en pau van
cada dia al casal d’estiu dels
Lluïsos. A més, fan activitats amb
les seves famílies d’acollida. “L’al-
tre dia vam anar a la platja ple-
gats. Era el primer dia que la
Tumana es banyava al mar i li va
sorprendre molt”, afegeix
Altarriba. Per a Mireia Abril,
membre de Gràcia amb el
Sàhara, “es tracta d’un intercan-
vi de valors, els que ens transme-
ten i els que els hi transmetem” i
matisa que “el compromís amb

el Sàhara només pot néixer
amb la relació”.
L’entitat va néixer a la Vila l’any
2000 amb l’objectiu de defen-
sar els drets del poble sahrauí.
El Sàhara occidental era l’antic
Sàhara espanyol. Al 1975 el go-
vern espanyol es va retirar del
territori, que va quedar repar-
tit entre Mauritània i el
Marroc. Quatre anys més tard,
Mauritània va sortir del terri-
tori, que va ser ocupat pel
Marroc. Els sahrauís reclamen
el seu dret d’autodeterminació
i viuen ara distribuïts en camps
de refugiats. 

REDACCIÓ

Gràcia incrementarà en 405
l’oferta de places d’escola bres-
sol d’aquí al 2011. Així ho re-
velat aquesta setmana l’alcalde
de Barcelona, Jordi Hereu, en
la presentació del pla d’escoles
bressol municipals per a l’actu-
al mandat. Als centres per a in-
fants de 0 a 3 anys ja existents,
Gràcia, La Fontana i Sant
Medir, s’hi sumen les futures
escoles a Camp d’en Grassot,
al Coll –concretament al camí

Jaén 22 serà una nova

escola bressol el 2011

de Can Mora 13–, al carrer Jaén
22, al CEIP Josep Maria de
Sagarra i al carrer Neptú 12. La
intenció del consistori és fer es-
coles bressol similars a les de Sant
Medir i el Tramvia Blau, amb 81
places cadascuna. Es dóna la cir-
cumstància que un dels espais
triats per construir-hi un nou
centre, ha estat servint com a
magatzem pastera des del 2000
fins que el Districte va decidir
precintar el local, ubicat al car-
rer Jaén 22 (vegeu L’Independent
núm. 212).  

Gràcia tindrà 405 places més de 0 a 3 anys

L’ACCÉS A JAÉN 22, L’EDIFICI QUE HA FUNCIONAT COM A MAGATZEM-PASTERA SET ANYS

ARXIU / SAMUEL RODRÍGUEZ

GUIA
GASTRONÒMICA

DE GRÀCIA

ANUNCIA’T EN

AQUESTA PÀGINA.

TRUCA AL

692 601 261
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‘Es mejor morir sentados’
Les cadires buides són el tema central de ‘Es mejor morir sentados’, l’obra del crític de teatre de

L’Independent de Gràcia, Sergio Oliveros. Es tracta d’una recopilació de textos breus o microrelats

centrats en l’energia que desprèn el concepte d’una cadira buida, imatge de reflexions, de moments

màgics i tràgics, i d’espera del moment que ha d’arribar. El llibre està publicat a www.lulu.com

Sergio Oliveros Vega

Va néixer a Bogotà (Colòmbia, 1980).
Des de molt jove, va aprendre a divi-
dir les seves fidelitats creatives: per
un costat, el món del teatre, activitat
que no ha deixat d’exercir cada dia
des que posa els peus a terra al matí,
sense oblidar que en moltes ocasions
va interpretar durs personatges, i per
l’altre, la literatura, activitat que li re-
portarà, des d’aquest precís instant,
el reconeixement unànim del públic
i, a la qual li serà fidel fins que un
crític el fulmini o un psicòtic preten-
gui portar a la pantalla la seva vida i
llavors el públic reaccioni i s’adoni
que no és més que un patètic ésser
humà tan simple com cadascú de vos-
tès, amabilíssims compradors de la cul-
tura de butxaca.

El Café Diario

Hace un tiempo soñaba con trasladarme a la lejanía, ahora

mis planes han cambiando y aquí os lo explicaré:

Salí del trabajo tan cansado como siempre, una vez más había

sido una ardua jornada en el despacho, los problemas se

acumulaban y mis compañeros cada vez me soportaban

menos. Esa tarde, como todas, de camino a casa entré en

una pequeña cafetería que quedaba a medio camino, allí

ordene la infusión de siempre, pensé en las soluciones para

mis problemas y luego de un rato de cavilar sin encontrar

soluciones concretas me dirigí al baño. El baño de esa tierna

cafetería siempre me pareció particular. Era muy austero

comparado con la recargada decoración de local. No tenía

nada, o casi nada. Solo un solitario banco de madera pintado

de gris que le aportaba más geometría aún al espacio. Como

cada vez que acudía a ese sitio, después de usar el servicio,

me sentaba en él. Acomodado en mi banco gris siempre

se dibujaba una tierna sonrisa en mi boca. Era como

estar esperando algo muy bueno sin esperar nada. Esa

tarde, mientras esperaba la nada, cerré los ojos y soñé

con trasladarme a la lejanía, me veía en un mundo

desconocido y sin problema alguno. Era todo tan bueno

y tan limpio que me sentía ligero y tierno. Lo disfruté

durante un rato. El mundo que deseaba que existiera

poco a poco y sin abrir los ojos empezó a desvanecerse

de la misma manera que mi cuerpo comenzó a sentir el

peso del cansancio y la angustia de los problemas. En

un intento vano por aferrarme a mi mundo soñado cerré

los ojos con más fuerza pretendiendo de nuevo levitar.

Era imposible, por más fuerte que lo intentara la

gravedad ejercía su poder sobre mis hombros. Una lenta

resignación me llevó de nuevo a mi realidad y decidí

abrir los ojos. Entonces, me percaté que mi soledad en

aquel habitáculo geométrico había sido violada, una pre-

sencia femenina se había posado junto a mi. No la había

sentido llegar. La miré atónito, ella parecía tampoco

sentirme. Parecía querer llegar a un lugar imposible,

desaparecer.

Le miré fijamente sus ojos cerrados.

Tenia los ojos cerrados con tanta rabia intentando volar

sin conseguirlo, que decidí entonces dejar de intentar

levitar para aferrarme a mis problemas y disfrutar mis

angustias.

l’autorDeclaración

Cuando era niña me encantaba colarme en el teatro de mi

pueblo. Me llenaba de emoción colarme por los ventanales.

Entraba silenciosamente y zapatos en mano pisaba el parquet

con suavidad. Atravesaba el patio de butacas y subía al

escenario. Allí disfrutaba yo, sentada frente a un reluciente

piano negro tecleando canciones imaginarias y observando a

mi multitudinario público disfrutar. Muchas tardes de gloria tuve

en ese teatro. Al finalizar mi repertorio, me levantaba, me

acercaba al foso y enternecida recibía los silenciosos aplausos

con una emocionada venia.

Desde entonces no puedo vivir sin mi público y por eso hice lo

que hice.

Mis públicos me amaron. Me adoraban. Siempre me despidieron

con una sonada ovación. La sensación de valía y respeto no las

entenderán ustedes jamás. Me sentía por encima de las estrellas,

o como si yo fuera una de ellas. Todo era hermoso, pero se

acabó. Debo reconocerlo, yo vi como mi carrera caía en picado.

Me encantaban las copas después del concierto, hablar con

todos esos charlatanes y gozar de su admiración. Comencé a

encontrar atractivos a los hombres mayores. Ese fue mi pro-

blema. Ellos veían en mi una niña mona. Pero esa jovencita

hermosa durante los cinco años que tocaba el cielo con las

manos se convirtió en una putita deliciosa para todos ellos.

Hacia conciertos en las mejores salas del mundo, la Scala, el

Liceu, el Metropolitan, el Estatal de Praga. Varios incluso me

seguían en las giras y me esperaban ansiosos después del

recital con una copa esperándome. Salía yo y todos se acer-

caban como chulos vestidos de etiqueta, me rodeaban y

comenzaba a recibir los besos, los roces, los regalos, las flo-

res. Yo también aguardaba ese momento. Luego venían las

fiestas privadas. Y allí estaba yo disfrutando, en medio de

esos vejestorios adictos a la cocaína jugando y riendo. Me en-

cantaba. Me llevaban a lujosos palacios, casas, apartamentos.

Las drogas estaban servidas por todas partes y esos viejos

elegantes también. Siempre tocaba el piano para ellos un rato

y luego terminaba con ellos; yo tocándolos a ellos y ellos a mi.

Yo aprendí a hacerlo con la misma virtud con la que tocaba mis

notas. Ellos algunos me trataban con suavidad, otros en cambio

eran rudos y torpes. No me importaba. También lo disfrutaba.

Desgraciadamente esas juergas terminaron pasando factura.

Mi oído empezó a descomponerse, mi falta de sueño se veía

reflejada en la motricidad de mis dedos que cada vez se hacían

más anchos igual que mi cuerpo. Las críticas más amables

justificaban mi deterioro en la mala suerte de triunfar joven.

Una mañana, tras leer una destrozadora crítica me mire al

espejo desnuda y vi en lo que me había convertido.

Por eso decidí comprar el arma. Lo quería hacer. Se lo merecían.

Me arruinaron. Soy Culpable.
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El jardí de l’Olokuti acull una història d’amor. Dins

de la segona edició del cicle Cinema a la Fresca, l’Olokuti

acull la projecció del film de Mira Nair, Kamasutra. És la

història de dues nenes que creixen en un mateix ambi

ent, una d’elles princesa i l’altra doncella. El film parla de

la humiliació, de les relacions humanes i de l’amor.

Olokuti (Astúries, 36)

Divendres 25 de juliol, a les 19 h

recomanem
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ses pel seu nom, experi-

ment de lexicografia.

Laboratori d’Escriptura

(Escorial, 11), a les 20 h

� 25 de juliol

Sessió de contes per a

infants.

La Casa de los Cuentos

(Ramon i Cajal, 35), a par

tir de les18 h

II Cicle de cinema a la fres

ca al jardi de l’Olokuti. Pro

jecció de: Kamasutra, de

Mira Nair.

Olokuti (Astúries, 36), a

partir de les 19 h

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 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)

Exposició: Un viatge

pels sentiments, de

Susana Alastruey.

Espai Or (Or, 33), de les

17 a les 20 h

� Fins al 26 de juliol

Exposició de fotografia i

pintura: Mum Casade-

sús, Domenico Gruos-

so, Rodolfo Sbrojavac-

ca, Marianne Sligting.

Galeria Paspartú (Verdi,

25)

� 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 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 de pintura:

The Improvisation of

Colour, de Sergei In

katov.

Galeria Tòrcul d’Art (Joan

Blanques, 44)

Exposició: Un tiro y otro,

d’Io Casino.

Cafè del Sol (Plaça del Sol,

16)

Exposició fotogràfica:

Acostumbrados, d’Iñigo

Bujedo.

Galeria H
2
O (Verdi, 152)

Exposició: Lola surt.

Heliogàbal (Ramon i Cajal,

80)

� Fins al 31 d’agost

Exposició col.lectiva

Tinaja i Draps d’Cor.

Associació cultural Art Foll

‘El Local’ (Ros de Olano, 12)

� Fins al 13 de setembre

Exposició col.lectiva:

Corazón loco.

Galeria Espai[b] (Torrent de

l’Olla, 158)

� Fins al 21 de setem-

bre

Exposició: Índia, de Toru

Morimoto.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20)

� Fins al 27 de setem-

bre

Exposició: Autogestió i

realitat, mostra editori-

al independent colombi-

ana, a càrrec del col.lectiu

Sursystem.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20)

ACTES

� 18 de juliol

II Cicle de cinema a la fres

ca al jardi de l’Olokuti. Pro

jecció de: Darshan, de Jan

Kounen.

Olokuti (Astúries, 36), a

partir de les 19 h

Projecció del film: Lucio, la

història exemplar d’un

anarquista.

Ateneu Rosa de Foc

(Verntallat, 36), a les 20 h

Festival Grec 08 

Instal.lació audiovisual:

Àrea de Text.

La Caldera (Torrent d’en

Vidalet, 43)

New Residence Party: KGB

welcomes Fernando

Amaya/ARG.

Resident’s night:Edu Tiell

+ artista convidat.

Sala Beckett (Ca l’Alegre de

Dalt, 55), a l’1 h

� 20 de juliol

Cinemafòrum: El árbol de

ahorcado.

Centre d’iniciatives La Qui

mera (Verdi, 28), a les 18 h

� 23 de juliol

VI Fòrum Internacional de

Música Barcelona ciutat:

Concert de piano a càr-

rec dels guanyadors del

concurs de joves intèr-

prets.

Sala Beckett (Ca l’Alegre de

Dalt, 55), a l’1 h

� 19 de juliol

Tradicional partit de fut-

bol social d’estiu.

Camp de l’Àliga (Plaça

Alfons Comin), a les 18 h

I Festival de Música Justa 

Concert  del guitarrista

Albert Giménez.

Jardí de la botiga de co

merç responsable Olokuti

(Astúries, 36), a les 19 h

Festival del Festival Grec 08

 Instal.lació audiovisual:

Àrea de Text.

La Caldera (Torrent d’en

Vidalet, 43)

CC La Sedeta (Sicília, 321),

a les 20 h

Sessió de contes per a

joves i adults.

La Casa de los Cuentos

(Ramon i Cajal, 35), a par

tir de les 21 h

� 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 par

tir de les 19 h

Xerrada temàtica: Les co-

Concert: Killfish - Balcan

Connection / Prozak +

Fernando Amaya.

Sala Beckett (Ca l’Alegre

de Dalt, 55), a l’1 h

� 26 de juliol

I Festival de Música Jus

ta: Pullup Orchestra.

Jardí de l’Olokuti (Astú

ries, 36), a les 19 h

Concert al Park Güell dins

del cicle de Clàssica als

Parcs: Trio Villalobos.

Park Güell, a les 22 h

CONCURS

� 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)

� Fins al 26 de setem-

bre

I Concurs de Maquetes

Sons de la Mediterrà-

nia. Organitzat pel CAT i

per Enderrock. Bases com

pletes al web:

www.sonsdelamediterrania.cat/

concurs

Enderrock (Enric Grana

dos, 111)

CASALS D’ESTIU

� Fins al 25 de juliol

Casal d’estiu per a in-

fants de 3 a 12 anys.

CC El Coll (Aldea, 15)

Casal d’estiu per a in-

fants de 4 a 14 anys:

‘Fem l’egipci’.

CEIP Pau Casals (Providèn

cia, 134)

Casal d’estiu per a in-

fants de 3 a 12 anys.

CEIPM Patronat Domè

nech (Gràcia, 7)

Casal d’estiu per a in-

fants de 3 a 12 anys:

‘Món xinès’.

CEIP La Farigola de

Vallcarca (Sant Camil,

31)
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Cultura
L’Hora del Jazz celebra la seva majoria

d’edat amb nou concerts a Gràcia
La direcció treballa amb la idea d’exportar el festival a una altra zona de la ciutat

Nou concerts integraran

l’Hora del Jazz a Gràcia,

el festival que enguany

arriba a la seva majoria

d’edat amb la consolida-

ció del format de des-

centralització que es va

engegar en la darrera

edició. Així, el festival

per excel.lència del jazz

es traslladarà un dia a

Vilafranca del Penedès

per transportar l’estil a

altres localitats.

L’Heliogàbal se suma de

nou als espais nocturns.

EN L’EDICIÓ DE L’ANY PASSAT, EL FESTIVAL VA RETRE HOMENATGE A TETE MONTOLIU

CEDIDA

MERITXELL DÍAZ

El Festival L’Hora del Jazz-Me-
morial Tete Montoliu arriba a la
seva divuitena edició amb vuit
concerts a la plaça de la Vila i
una actuació a l’associació cultu-
ral Heliogàbal. El cicle es va con-
cebre com un aparador per pre-
sentar una mostra del jazz i de la
música moderna que es fa a
Catalunya, amb l’objectiu d’arri-
bar a un públic no versat en aquest
estil. Amb aquests principis va
néixer i sota aquests principis ha
continuat el festival al llarg dels
divuit anys. “Hem estat capaços
de recuperar una tradició que
s’havia perdut, la d’escoltar un
concert gratuït a l’hora del ver-
mut”, explica Max Sunyer, direc-
tor del festival. “És un espai in-
sòlit perquè et trobes nens jugant
a pilota enmig de la plaça que
també estan escoltant jazz”.
L’actuació de l’Ismael Dueñas
Trio obrirà el cicle el 7 de setem-
bre a l’hora del vermut, a les 12
hores a la plaça de Rius i Taulet,
seguit del concert d’Anna Luna

L’Heliogàbal s’uneix de nou

a la programació nocturna

,      b,   bDiumenge, 7 de setembreDiumenge, 7 de setembre
12 h. Ismael Dueñas Trio
13 h. Anna Luna Quintet
Lloc: Plaça Rius i Taulet

      ,   s m r 1   tDiumenge, 14 de setembre
12 h. Pablo Selnik Quartet
13 h. Divadams, amb l’especta-
cle García Lorca-Paisatges en Jazz
Lloc: Plaça Rius i Taulet

      ,   s m r 2   tDiumenge, 21 de setembre
12 h. Dani Molina Quartet
13 h. Andreu Zaragoza Quartet
Lloc: Plaça Rius i Taulet

Quintet. El diumenge següent
serà el torn de Pablo Selnik Quar-
tet i de Divadams. Aquesta for-
mació presenta García Lorca-Pai-
satges en Jazz, un viatge musical
que apropa el públic als llocs per
on va passar el poeta, com Nova
York i Cuba. Dani Molina Quar-
tet i Andreu Zaragoza Quartet
són les dues bandes que actua-
ran el diumenge 21. El festival
de dia es tanca amb el concert
de José Alberto Medina Jam Trio
i Ana Finger Septet el dia 28.
Dins la programació nocturna, el
Tango Trio tocarà el dimarts 23
a l’Heliogàbal.
Max Sunyer apunta que es tre-
balla amb la idea d’exportar el
festival a un altre barri i a una
altra època de l’any, “mantenint
sempre el de Gràcia, que és el
bressol del projecte”. 

D   e bt    eD a t   e e bDimarts, 23 de setembreDimarts, 23 de setembre
        ( ert  n  e lc  m cat   (Concert emmarcat dins de la

p o ramac  t r  el f sr ó c   e -pro ramac ó ct r  el fes-programació nocturna del fes-programació nocturna del fes-
            t        u  s   a n t -tival que se celebrarà a un to-

            t   a     l d  t  es   e tal de quatre espais arreu de la
c atuciutat)
22 h. Tango Trio
Lloc: Associació Cultural Helio-
gàbal (Ramon i Cajal, 80)

      D m n ,      s t m rDiumenge, 28 de setembre
12 h. José Alberto Medina JAM
Trio
13 h. Ana Finger Septet
Lloc: Plaça Rius i Taulet

Comelade ret homenatge a James

Brown juntament amb 22 músics

M.D.

The Gràcia all-star Fonetic Orques-
tra plays all night long a big tribute
to mister dinamite “maquina sexu-
al” (graciasexmachine) és el llarg tí-
tol de l’espectacle que Pascual
Comelade porta a l’edició de les
Nits del Claustre de la Festa Ma-
jor el 21 d’agost. Tan llarg com el
nom de l’actuació és la durada:

tres hores en què 22 músics i
vocalistes dirigits per Comelade,
que donaran la seva visió particu-
lar del clàssic de James Brown, Sex
Machine. L’autor de discos com
Ceret de toros i Abril 04 defineix
l’actuació com “una proposta co-
ral i fins i tot vodevilesca, una rau-
xa ininterrompuda on les interpre-
tacions, relectures i subversions
que se succeiran sense descans”.

L’editora de L’Independent fa el programa oficial de Festa Major

PASCAL COMELADE EN L’ACTUACIÓ DE L’ANY 2006

La cita comptarà amb la presèn-
cia d’altres noms molt propers a
Comelades com el rapsode Enric
Casasses; els músics Víctor Nubla,
Sebastià Jovani i Xavier Tort, que
recentment van organitzar i parti-
cipar en el Triangle Revolutiu, i
Pau Riba.
Un altre nom de les Nits del
Claustre és el cantautor de Xàtiva
Feliu Ventura, que presentarà el

ALBERT BALANZÀ

seu quart disc, Alfabets de futur.
D’altra banda, la Federació Fes-
ta Major ha signat el conveni amb
DeBarris SCCL, editora de L’In-

dependent de Gràcia, perquè en-
guany editi el programa oficial de
Festa Major, que estarà al carrer
el proper 1 d’agost. 

REDACCIÓ

La Sala Beckett acull aquest
dimarts 22 la presentació de
l’obra Do’m. Drama en tres ac-
tes, d’Enric Casasses, una peça
teatral que va ser estrenada en
el mateix teatre l’any 2003.
Ara, la llibreria dels Països
Catalans La Sirga i l’Editorial
Accent han programat aquest
acte que comptarà amb la pre-
sència de l’autor, de l’editor del
llibre Ponsatí-Murlà i del direc-
tor teatral Albert Mestres.
Quan es va estrenar l’obra al
2003 es va difondre el text en
una petita edició feta per la
Beckett. Per això, cinc anys més
tard Casasses va plantejar a
l’Accent de tornar a editar Do’m,
la que es considera una de les
peces més importants del rap-
sode. Do’m porta a l’escenari el
segell de Casasses, convertint
l’obra en poesia dramatitzada.
Enric Casasses (Barcelona,
1951) rep influències en la seva
obra de corrents molt hetero-
gènies, des de la poesia medie-
val al surrealisme. Entre els seus
títols més coneguts hi figuren
No hi érem; Plaça del Raspall:
poema en set cants, i Que dor-
mim? Casasses també ha escrit
La cosa aquella, un poema nar-
ratiu que situa l’acció a la
Creueta del Coll, el Carmel i
el Park Güell. En els darrers
anys el rapsode ha col·laborat
amb el músic Pascal Comelade,
en una sèrie d’espectacles
poeticomusicals.
La presentació de dimarts co-
mença a les 20.30 hores. 

Casasses

presenta

‘Do’m. Drama

en tres actes’
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La improvisació del color

Després d’exposar durant

gairebé vint anys per

galeries d’Estonià, Letònia,

Finlàndia, Portland o

Madrid, l’artista estoni

d’origen azerbaidjà Sergei

Inkatov (Baku, 1971)

arriba per primera vegada

a Barcelona.

La història

que ha

portat

aquest

artista

afincat al

Bàltic a la

galeria Tòrcul és ben

atzarosa: una connexió

musical madrilenya de la

germana del pintor, una

visita a Barcelona la tardor

passada i, finalment, una

mostra de catorze olis

(dotze actualment: dos

teles han volat cap a Sant

Petersburg) que finalitza el

31 de juliol.

La mostra és prou àmplia i

va de la natura morta de

pinzellada impressionista

(Still life with fruits) a la

gestualitat expressionista

del color negre a Kiss. Però

trobem sobretot estudis de

paisatge: si bé no es

reconeix, darrere de la

deconstrucció de l’espai

pròpia d’un Bracque

podem trobar el casc antic

de Sevilla, Granada, Tellin

o Baku. Un espai unidimen-

sional que es conforma a

partir d’una

pinzellada

geomètrica i

neta –molt

evident a

Town of

childhood–  on

el color

autònom i creador (s’ha

parlat de jazz pictòric) a

voltes escora per aigües

kandinskianes: per exem-

ple, Improvisation. Reco-

manat per als amants de

l’art que entra, sobretot,

per la pupil.la. 

crítica d’art
Unai Velasco

La t a va e aLa mostra va de laa  va e aL  t a   La mostra va de la
    r   i sn  mor a natura morta fins

     a g s u la  a t ta la gestualitat
    pr s n a  e o s  l expressionista del negre

The Improvisation of

colour

Artista: Sergey Inkatov

Espai: Galeria Tòrcul

d’Art (Joan Blanques, 44)

Fins al 31 de juliol

fitxa

músics amb D.O.

El DJ Merey prepara el seu primer disc en solitari

        om  e a   e i e x  n r  rCom decideixes començar a fer
   e de DJ?

Quan vivia a Caracas sovint em
quedava sol a casa i era l’amfitrió
de les típiques festes de nens de
quinze anys. El meu pare era
col.leccionista de vinils i jo m’en-
carregava d’agafar els seus discos
d’amagatotis i seleccionar els te-
mes que anaven sonant.

i  l  v  ció s d  tAixí la teva formació és del tot l  v  c ó s  ti    i   d  Així la teva formació és del tot
u d ao i cautodidacta?

Completament. Vaig tenir l’opor-
tunitat de treballar en la gravació
del disc de Manu Chao, Clandes-
tino. Treballava com a ajudant
dels tècnics i allà va ser on més
vaig aprendre. M’he llegit alguns
llibres de teoria musical, algun
curs d’electrònica, d’informàti-
ca musical. Però bàsicament la
majoria del que he après ha es-
tat remenant els estris amb els
quals treballo. Vaig trigar uns tres
anys a començar a saber punxar
amb plats...

            a   e n   b b a  r l  eI amb l’arribada a Barcelona et
n o s   r sconsolides com a professional?n o    r sl s   consolides com a professional?

Adrià Cortadellas

“La meva formació és autodidacta”
Ernesto Rangel, de 28

anys, és la persona que

s’oculta sota el nom de

DJ Merey. Va arribar fa

gairebé onze anys a

Barcelona procedent de

Veneçuela i actualment

viu al carrer Sant Lluís

de Gràcia, on ha trobat

el seu refugi. Al llarg de

la seva intensa carrera

es va convertir en el

primer DJ que punxava

mestissatge, popularit-

zant així Mundo Caníbal.

Tot i que col.labora amb

moltes bandes i es

prepara per treure un

disc en solitari, el seu

projecte principal és

Pirat’s Sound Sistema, el

primer grup de Sound

System en català.

bé he punxat al Jamboree. El
meu repertori s’ha mogut en un
ventall d’estils ben ampli des del
reggae passant pel drum’n’bass i
l’electrònica.

         c   a  c o   t b  Com comences a treballar com
 D  m  n ea DJ amb bandes? D     m  n ea DJ amb bandes?

Durant una època obria i tanca-
va els concerts de Dusminguet
amb sessions de música. Llavors
pràcticament era l’únic DJ que
punxava aquest tipus de mes-
tissatge, em van començar a dur
el management Mestizo Promo.
Em van proposar començar el
projecte de Ensaladilla Soundsys-
tem, que encara segueix actiu.
Aquest any actuarem a La Torna
per festes de Gràcia.

  pI quan apar a  p  I quan apar ixeixxieixe  Pen P Pe  en Piratirat’’’’  Ss S  Ss So doundou dound
        a   v  ri     aSistema a la teva carrera?

Els vaig conèixer a El Monstre
de Banyoles, un dia que actuà-
vem amb Ensaladilla Sound
System. Vaig anar a provar i,
amb el temps, s’ha convertit amb
el meu projecte principal. 

Vaig arribar al 1998 amb una dis-
cografia molt influenciada pels dis-
cos del meu pare. Vaig començar
punxant al mític Paradís Reggae
Club, que era el primer local de la
ciutat on es podia escoltar reggae.
Punxava reggae més sud-americà,
amb influències jamaicanes, afri-
canes i de hip hop. Més endavant
vaig tocar a la sala Mundo Caníbal
a Cerdanyola.

T      u  o   cot un encer    t  t, no?
Sortosament si, em va sortir bé.
Va ser una aposta arriscada però

va acabar tenint una bona respos-
ta. Llavors no era gaire habitual
punxar aquest tipus de música i
ha acabat esdevenint  tot un feno-
men. Més endavant ens vam tras-
lladar a l’Apolo els dimecres i tam-

ERNESTO RENGEL, CONEGUT COM EL DJ MEREY

“He punxat a

Mundo Caníbal, a

l’Apolo i també al

Jamboree”

CEDIDA

La figura de la geisha, a la galeria Hartmann. Emilio

Leukona presenta a la galeria del carrer Santa Teresa el seu dar-

rer projecte artístic Wallpaper, un estudi meticulós en suport pa-

per mitjançant dibuixos, collages i pintures. 

CEDIDA: GALERIA HARTMANN

•Eskalofrío. Dv i ds, 16.00, 18.00,

20.00, 22.00, 00.40; de dg a dm, 16.00,

18.00, 20.00, 22.00.

•Postdata: te quiero. Dv i ds, 16.00, 19.00,

22.00, 00.40; dg a dm, 16.00, 19.00, 22.00.

•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.

CASABLANCA-KAPLAN. Pg.Gràcia, 115

•Sala 1: Yo serví al rey de Inglaterra

(VOSE). Passis: 15.50, 18.00, 20.10,

22.20.

•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.  Pas

sis:  16.00, 20.00. Viaje a Darjeeling.

Passis: 18.00, 22.05.

•Sala OZU: A la soledad. Passi: dv, ds i

dg, 19.00. Buda explotó por vergüenza.

Passi: 16.00, 17.30; dv, ds i dg, 20.35,

22.10. Riparo. Passi: de dll a dj, 20.00.

Clandestinos. Passi: de dll a dj, 22.00

•Sala 3: Un poco de chocolate.  Passis:

16.00, 22.00. El incidente. Passis:

18.00, 20.00.

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. Pas

sis: 16.00, 19.00, 22.00.

•Sala 3: Posdata: te quiero. Passis:

16.15, 19.15, 22.15.

•Sala 4: Sexo en Nueva York. Passis:

16.00, 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: Pont de Varsòvia (VOSE). Pas

sis: 16.15, 18.20, 20.20, 22.30.

•Sala 3: Garage (VOSE). Passis: 16.15,

18.20, 20.20, 22.30.

•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.

•Hancok. 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.

•Gente de mala calidad. De dv a dm,

16.05, 20.15.

•Oh Jerusalén. Dv i ds, 18.10,  22.20,

00.40; de dg a dm, 18.10, 22.20.

•Sexo en Nueva York. Dv i ds, 16.00,

19.00, 22.00, 00.50; de dg a dm,

16.00, 19.00, 22.00.

• Indiana Jones y el Reino de la Cala-

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

22.00, 00.40; dg a dm, 16.00, 19.00,

22.00.

•Las crónicas de Narnia. De dv a dm,

16.00, 19.00.

•El incidente. Dv i ds, 22.10, 00.40;

de dg a dm, 22.10.

•Tropa de élite. Dv i ds, 16.00, 19.00, 22.00,

00.40; dg a dm, 16.00, 19.00, 22.00.

•Sala Cafè-Teatre. Ilusión o Mente.

Dissabte, 20.30. El club de la magia.

Dimecres i dissabte, 22 h. Magia de

cerca. Dj, 22.30. El cómico de la

poesía. Dg, 20 h.  La vida no lo es

todo. Dc, 21 h.   Desconcierto de

monólogos. Dv, 22 h. Ramon LSD:

Monólogo sobre cine. Dj, 21 h.

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 monó-

logos. Dll, 22 h.  La fase anal. Dm,

21 h.

•Sala Xavier Fàgregas. Impro-show.

Dissabte, 20 h. Impro-fighters. Di

vendres, 22.30. Zzapping, el con-

curso. Dj, 22 h.  El club de la mà-

gia júnior. Ds, 18.30, i dg, 17.15.

Tom Sawyer. Ds i dg, 17 h.  Luismi.:

Ahora... ough! Dv, 20.30. Johnny

Ping Pong ‘un musical con pelotas’.

Dll, 21 h.

•Sala 5: Nevando voy (VOSE). Passi:

16.10, 20.20. Margot i la boda (VOSE).

Passi:  18.20, 22.35.

VERDI PARK. Torrijos, 49. Tel.: 93 217

88 23.

•Sala A: Cómo cocinar tu vida (VOSE).

Passis: 16.05, 18.20, 20.20, 22.35.

•Sala B: Yo serví al rey de Inglaterra

(VOSE). Passis: 16.30, 19.30, 22.30. ví

Letargo (curtmetratge). Passi: 20.00.

•Sala C:  A soap (VOSE). Passis: 16.10,

18.20, 20.30, 22.35.

•Sala D: Antes que el diablo sepa que

has muerto (VOSE). Passis: 16.00,

18.15, 20.30, 22.45.

TEATRES

JOVE TEATRE REGINA. Sèneca, 22.

•La bella dorment.  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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Esports
breus

Obert el període

per fer-se soci

de l’Europa

El període de renovació o d’ins-
cripció per primera vegada per
fer-se soci del Club Esportiu
Europa de la temporada 2008-
2009 s’obre aquest dilluns 21.
El preu del carnet serà idèntic
al de la temporada passada i
oscil.la entre els 40 euros dels
menors de 17 anys als 300 per
als socis protectors majors
d’edat. Amb tot, el més comú,
és a dir el carnet de soci general
que dóna dret a entrar a qualse-
vol part del camp és de 150
euros anuals i de 80 pels jubi-
lats. D’altra banda, pels joves de
menys de 25 anys el preu també
és de 80 euros. El carnet de soci
de l’Europa dóna dret a entrar
als partits del Nou Sardenya del
primer equip i del juvenil A, les
dues úniques categories per les
quals es cobra entrada. La xifra
actual de socis de l’entitat cen-
tenària és de 1.900.  

Arboix deixa la

presidència de

l’Hoquei Claret

Adrià Arboix deixarà la presidèn-
cia del l’Hoquei Claret el proper
31 de juliol després d’onze anys
de dedicació a l’entitat. La deci-
sió d’Arboix és per motius pro-
fessionals, ja que a partir d’ara
desenvoluparà el càrrec de
sotspresident de la Societat Cata-
lana de Neurologia. A principis
de maig el president de l’entitat
gracienca va informar a la Fede-
ració Catalana de Patinatge i el
24 de maig es va acomiadar ofi-
cialment del club durant els actes
del 8a Diada de l’Hoquei Claret.
Maria Teresa Ciuraneta serà la
persona que prendrà el relleu
d’Arboix a la presidència. 

entrevista

L’entrenador del CN Catalunya, Tato Garcia, parla sobre els seus 30 anys al club

FF          a o   da poc més d       u  s u     ’un mes que vaa
          f  d   t  l r  e    C a  ofer del CN Catalunya altre cop
    u  p  q i  cun equip campió     . U     cn conjunt
        q e  r t  l  i c  a   aque va retornar als graciencs

  l   la il.       s  p  o o .  t  lusió pel waterpolo local.
Q n  b s e   di  t   m  Q in  b t s e  m r  dQuins objectius es marca deQuins objectius es marca de

    c   v a y e tcara l’any vinent?
Els jugadors estan molt engres-
cats i m’estan sorprenent per-
què durant aquest dies de juli-
ol, on rebaixem una mica la
intensitat dels entrenaments, hi
ha components de l’equip que
cada dia van al club a entrenar.
De cara la temporada vinent
vull incorporar un parell de ju-
gadors i crec que el nostre ob-
jectiu ha de ser estar a dalt de
la classificació de la Primera
divisió, encara que siguem els
nous a la categoria.

          A  s    a     o  l  Així doncs, per com parla, la
s v  i   c b t  a   s v  i  a  c b tseva continuïtat al club estàseva continuïtat al club està
a u aassegurada?

Sí, al Catalunya hi he estat des
que tenia cinc anys com a soci i
des dels nou anys fent esport.
Tinc il.lusió de continuar i no
deixar el meu projecte esportiu
a mitges, però tampoc a qualse-
vol preu.

   n  o  s   b  e d  qs   b n  e o d  qQuins són els bons records queQuins són els bons records que
             a u s  l   e a a r  r -té de tota aquesta llarga trajec-

   nr    a a ?r  a   a a n ?tòria al CN Catalunya?tòria al CN Catalunya?
Competitivament parlant, recor-
do el primer viatge que faig fer
amb l’equip de waterpolo. Va ser

L’ENTRENADOR DEL CN CATALUNYA, TATO GARCÍA

Èric Lluent

“Vull pujar l’equip a divisió d’Honor”
Tato Garcia, entrena-

dor de l’equip de wa-

terpolo del CN

Catalunya, que en-

guany ha ascendit a

Primera divisió, parla

en aquesta entrevista

sobre la temporada

esportiva, el seu futur

incert al club, alhora

que recorda els millors

i pitjors moments dels

més de 30 anys que fa

que és soci del club. És

per aquesta trajectòria

que ell defineix amb el

tòpic de “tota una

vida” que quan parla

del Catalunya ho fa

com si parlés de la

seva família.

No és del tot així. Encara estem
immersos en el procés de nego-
ciació i sembla que les coses no
aniran com jo tenia previst. De
moment, l’oferta que tinc és la
de seguir liderant l’equip però
deixar la resta de tasques que feia
al club, no perquè la nova direc-
tiva no ho vulgui sinó perquè ara
no hi ha recursos suficients.

           d  s r      o  o p  Ha de ser molt complicat dei-
r n   sxar un club on s    r n   sxar un club on s’  a  o’ha passat tota’  a  o a  ’ha passat tota
    ala vida.

el setembre de 1986 i era una
eliminatòria de la Copa d’Eu-
ropa, a Marsella. L’any 1992,
quan va arribar Manel Estiarte
al club, ho vam guanyar tot! Va
ser un any gloriós.

PPeereerò   h  a  gl ri  ò no tot ha estat glòria en    a  gl i  ò   h   r  ò no tot ha estat glòria en
      l p  p l c b s  el pas pel club.

Durant aquestes tres dècades
també he viscut moments durs.
Especialment dues pèrdues. La
d’Ernest Pla, que va ser la per-
sona que em va preguntar: “I
tu per què no fas waterpolo?”.
I la de Jesús Rollán, que era
com un germà per a mi i amb
el qual havíem conviscut cada
dia durant quinze anys. L’acci-
dent del sostre, que va fer que

haguéssim de tancar les
instal.lacions, ha estat un altre
cop molt dur que ens ha mar-
cat els darrers anys.

a o o  c e   s e  -Ara tothom creu que és el mo-a o     e  - o  c e   s  Ara tothom creu que és el mo-
          e u      l ment idoni perquè el Cata-
 i    - x q  e  p    a x q i e  p   a -lunya aixequi el cap. Em par-lunya aixequi el cap. Em par-

           n  d  e  e e - b    j  elava abans del seu projecte es-
o t u  s  o  ?portiu. Fins on vol arribar?t  s   o u    o  a a ?portiu. Fins on vol arribar?

El meu projecte esportiu és dur
el Catalunya un altre cop a di-
visió d’Honor. No immediata-
ment, sense necessitat de po-
sar-nos dates límits, però man-
tenint l’equip a la zona alta de
Primera divisió per tenir les
nostres oportunitats i saber
aprofitar-les. 

ÈRIC LLUENT

“Tinc il.lusió de

continuar i no

deixar el meu

projecte a mitges”
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Activitat econòmica

reportatge

Els mercats de Gràcia són l’escenari de quatre itineraris

Les Rutes Saludables es van ini-
ciar al maig d’aquest any i són
una iniciativa de l’Equip
d’Atenció Primària Sardenya i
de l’IMMB. La idea pretén pro-
moure la salut alimentària en-
tre les persones que van a com-
prar als mercats de la Vila. Les
rutes es fan en companyia d’una
nutricionista que explica les di-
verses propietats dels aliments
frescos que es troben als mer-
cats i respon qualsevol dubte de
les persones que hi assisteixen.
Fins ara, s’han posat en marxa
quatre rutes amb diferents te-
màtiques. Una de les rutes amb
més demanda és la de l’alimen-
tació mediterrània que està des-
tinada a mostrar als usuaris els
secrets d’una dieta equilibrada,
rica en vitamines i minerals.

ÈRIC LLUENT

Èric Lluent

Rutes per la salut alimentària
Els quatre mercats

municipals de Gràcia,

l’Estrella, Lesseps,

Abaceria Central i

Llibertat, són l’escenari

de les Rutes Saludables,

un cicle d’itineraris pel

mercat organitzat per

l’Institut de Mercats de

Barcelona (IMMB) i l’EAP

Sardenya. Fins ara s’han

posat en marxa quatre

tipus diferents de rutes

que varien segons la

temàtica.

També s’ha estat realitzant la ruta
de la diabetis, on s’ensenya a vi-
sitants que tenen aquesta malal-
tia o bé a familiars que han de

fer-se càrrec d’una persona amb
diabetis a triar millor els aliments
en funció del grau de la malaltia
per tal d’aconseguir una dieta va-
riada. Per la seva banda, també
s’ha creat la ruta del pes destina-

LES RUTES FAN UN RECORREGUT PER LES DIVERSES PARADES DELS MERCATS

da a persones amb sobreprès o
obesitat i la ruta de l’alimenta-
ció per a infants.
Feta aquesta prova pilot a Grà-
cia, la idea de l’IMMB és es-
tendre-la per tots els mercats de
la ciutat. Totes les rutes tenen
aturades en establiments de les
diferents especialitats: carn,
peix, verdura i fruita. A més,
també s’han organitzat sessions
informatives per als venedors i
venedores de les parades per tal
que coneguin els conceptes bà-
sics sobre alimentació i nutri-
ció de tal manera que puguin
assessorar els clients que així
ho vulguin. 

Feta la prova pilot a

la Vila, l’IMMB vol

estrendre la idea a

tota la ciutat

Solució al laberint

de les escales

Per travessar

el laberint cal que

hagis passat per les

següents escales:

C, M, J, K, B

E  ols n nc  a

’ n e en tl’independente en’ n t?

r ca i

nfor a

92 60  2 1

Et vols anunciar a

i d nl d p n el’independent?

Truca i

t’informarem

692 601 261
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El problema és de manca

de comunicació. Aquells

que van concebre el

clavegueram i els siste-

mes d’evacuació domès-

tics, no solament van

cometre l’error de consi-

derar el mar com un

abocador immens i

benevolent: tampoc van

saber explicar als seus

conciutadans que un

vàter és una rampa de

comunicació directa amb

les clavegueres, és a dir,

el subsòl i, després amb

el mar. A causa d’aquest

lamentable error comuni-

catiu, avui en dia a les

platges de tot el planeta

es poden trobar més

bastonets per a les

orelles que petxines.

El 2010, quan es desgla-

cin els pols i Gràcia passi

a gaudir d’una platja

natural, rebrem aquests

milions de bastonets per

a les orelles, com les

altres platges, finalment

submergides, els han

rebut durant dècades:

Goa, Malibú, Canet de

Mar, La Fosca i la

Macarella… platges

meravelloses plenes de

bastonets per a les

orelles. Pensi en el futur:

no llenci plàstic al vàter.

Les tortugues també li ho

agrairan, aquests porten-

tosos supervivents, tot i

que el seu principal

problema són les bosses

de plàstic, que engoleixen

pensant que són medu-

ses, fins a morir de

peritonitis. 

V
íc

t
o
r
 
N

u
b
la

Per les

tortugues

la torratxagràcia-bcn-gràcia

En Miquel, el senyor Miquel (1)

Jordi Albertí

CEDIDES

És una vivència especial tro-
bar-se de cara amb un espai
natural en què la petjada de
l’home només hi és present en
forma de carreus que treuen el
nas per sobre els camps. Us
aconsello de provar-ho, sobre-
tot si podeu compartir el pas-
seig amb algú estimat...
Des dels camins boscosos pen-
so en Gràcia. Vaig llegir, fa pocs
dies, una poesia dedicada a una
font que hi havia al carrer de
Montmany. No l’he vista mai.
Tampoc no sé si encara existeix.
“Fou el temps antic nascuda
Tan senzilla, tan menuda,
Fa tan poca ombra en l’espai,
Que si no us fos coneguda
No la trobaríeu mai”, diu la
cançó que va dedicar-li J.
Ponsa l’any 1948.
L’any 1948, avui en fa seixanta.
Quanta polseguera no s’ha ai-
xecat en tants anys!...

***   ***   ***

Citar Montmany i parlar de
1948 em fa recordar l’escrip-
tor Miquel Saperas. Ell havia
mantingut molta relació -no sé
si hi va néixer- amb els veïns
del carrer. En el butlletí de la
Festa Major de 1948, precisa-
ment, hi va publicar uns ver-

sos, uns epigrames, dedicats als
dies de gatzara del mes d’agost.
I la seva vida, curiosament, té per
fronteres el número 8. Va néixer
el 1898, ara en fa 110, i va mo-
rir el 1978, ara en fa trenta. Per
tot això em ve al pensament.
Bé val la pena que el recordem,
no? Per fer-ho he pensat que la

millor manera seria  dedicant un
parell de columnes de La Contra
a parlar d’ell i a transcriure algu-
na de les seves composicions.
A la biblioteca de casa hi conser-
vo amb il.lusió un llibre seu en-
tranyable, Llantió d’argent. Va ser
imprès  el 1947 als prestigiosos
obradors Altés de Barcelona. És
un exemplar numerat i dedicat
per l’autor al poeta Pere Ramon
Castelltort. És una petita joia que

un bon dia vaig trobar al mercat
de Sant Antoni...
El llibre està il.luminat amb gra-
vats a l’aiguafort de Ramon Bor-
rell.
La primera il·lustració és un re-
trat del poeta. Me’l miro, el veig:
té una mirada clara, una expres-
sió de llavis que insinuen tossu-
deria. Tot ell se’l veu una perso-
na corrent, tan modesta com de
conviccions profundes. Du unes
ulleres grans, ben reposades, com
si fossin un sedàs per arribar a la
seva ànima. I un bigoti fi... em
despista aquest bigoti. Me l’allu-
nya, és això el que pretenia? O
potser només és un toc d’elegàn-
cia...?
Ell explica en el pròleg que va
voler escriure un llibre en elogi a
l’amistat. En mèrit a l’objectiu,
primer de tot ens parla de com
és ell.
Vegem si casa amb el que n’he
dit: “cal confessar que sóc, fatal-
ment, un solitari. Mai no he obert
a ningú, a ningú, la finestra del
meu món”, diu. “Sóc poruc [...]

Explica en el pròleg

que va voler

escriure un llibre

en elogi a l’amistat

Som a l’estiu. Fa molta

calor. El més agraït és

sortir a passejar de

matinada o al captard.

Em decideixo pel ves-

pre, al matí toca posar-

se les piles per anar a

treballar... No estic a

Gràcia. Passejo per uns

camins ombrívols de

La Selva. A mà dreta hi

tinc el castell de

Torcafelló, a mà es-

querra Torre Marata. Si

l’un és del segle XIII

l’altre no arriba al XV.

No veig cap senyal del

progrés tècnic que ens

ha dut el benestar a la

majoria.

No sóc millor ni pitjor que els
més”, ens explica. I finalment
exclama: “Sóc avar, ai, Déu
meu!, de les anècdotes espiri-
tuals que es succeeixen al fons
de mi mateix...”. Quina ex-
pressió més profunda, quines
ganes de sentir i fer sentir la
vida que tenia!

Fixeu-vos si en tenia que la sen-
zilla presència d’una rosa l’em-
penyia a confessar, com si fos
un secret: “A vegades miro una
rosa, i sento i veig que la rosa
em mira”.
Un home així jo el vull desco-
brir. Us convido a fer-ho amb
mi tot passejant amb els seus
poemes sota el braç en el proper
dia que em toqui treure el nas
per L’Independent de Gràcia. 

En el butlletí de la

Festa Major del

1948 va publicar

uns versos


