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MERITXELL D ÍAZ

Mig milió
d’euros en
subvencions
El Districte ha donat a conèixer aquesta setmana que les
arques municipals de Gràcia
han destinat prop de mig milió d’euros a repartir entre un
total de 147 entitats, algunes
de les quals també han rebut
ajuts complementaris o exclusius des de Barcelona. Com
ja és habitual, la Federació
Festa Major ha sumat la xifra
més elevada, 153.000 euros.

L’accés al metro de la
L5 al Coll, en fase final
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MERITXELL D ÍAZ

Comencen els enderrocs de Vallcarca
El primer enderroc a la zona afectada per la reforma de Vallcarca
ha arribat aquesta setmana. Es
tracta del número 26 del carrer
Farigola, un solar que fins fa uns
mesos s’utilitzava per aparcar
cotxes. Miquel Cárdenas, afectat per la reforma i membre de
la plataforma Salvem Vallcarca,
ha explicat a aquest setmanari

que l’enderroc és “ja una amenaça de mort” per als propietaris
de les finques properes. De fet,
segons fonts veïnals, les següents
actuacions seran a l’hort que es
troba entre els carrers Argentona,
Farigola i Cambrils, la casa de
materials de construcció i el taller mecànic del carrer Farigola.
Els afectats lamenten que l’admi-

nistració hagi tirat pel dret, “tot
i que es van comprometre a convocar-nos a una reunió quan tinguessin les dates i el calendari
dels enderrocs”. Els veïns denuncien “el silenci de l’administració i l’obscurantisme de tot el
procés”.
Pàgina 6
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El contrasentit dels ajuts
Cada any, i en la majoria de casos justament per aquests
temps, arreu del nostre món associatiu s’espera com el manà
que cau del cel la resolució de les subvencions que l’administració en general i les obres socials de les caixes atorguen. Des del
punt de vista del pressupost de l’entitat atorgant, les xifres són
d’important consideració, i en solen presumir, però des de les
necessitats de les associacions perceptores les quantitats
rebudes no passen de ser el plat soper de les germanetes dels
pobres. I tanmateix, en el pressupost anual d’aquestes entitats,
les subvencions poden arribar a representar entre el vuitanta o
el noranta per cent dels ingressos. Ací rau el contrasentit de les
subvencions que haurien de servir per promoure i enfortir les
iniciatives ciutadanes i, tot al contrari, no passen de ser injeccions de sosteniment per anar tirant o fins i tot cures pal.liatives
per a ben morir. Aquest contrasentit neix de la mateixa debilitat
del nostre món associatiu, a Gràcia i arreu del país. Algunes de
les associacions centenàries que van aixecar patrimonis tan
importants com són les seves seus socials amb l’esforç dels
seus associats, avui tenen enormes dificultats per al manteniment, quan no han caigut a les temptacions de l’especulació
com en el cas de la Violeta.
Avui tenim una societat
Les associacions que
política que parla molt de
van aixecar patrimonis ciutadania, de
comunitarisme, de veïnatge,
avui tenen dificultats
d’associacionisme, com de
econòmiques
solidaritat i de sostenibilitat,
amb la mateixa intensitat
amb que s’està carregant aquests mateixos valors fent altres
polítiques, com les econòmiques, urbanístiques, o tecnològicoindustrials. Per això, per aquests contrasentits, veiem una
societat malaltissa i podem dir que el nostre teixit associatiu
està malalt, malalt de subvencionitis, que no deixa de ser la
dependència letal d’una substància que t’ajuda a viure, però
que t’acabarà matant. Més rigor en el criteri d’eventualitat de
les subvencions enteses com una ajuda puntual per superar
circumstàncies o com una inversió de futur que ha de millorar
els recursos propis, i no com la mamella de l’administració que
cada any pel temps de les collites d’estiu omple els graners de
les entitats millor considerades i el plat soper de les altres que
no n’han quedat excloses. I així, cada any el mateix i per a les
mateixes. L’abast d’aquesta malaltia de la subvencionitis és
incalculable. El mig milió d’euros del Districte és un gra de sorra
dins del mar. Però el que és més greu de tot és que hem caigut
en l’adicció, que no tenim voluntat ni uns ni altres, ni administracions ni associacions, de canviar les coses. Algun dia caldrà.
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cartes al director

Catalunya està de
dol, un príncep de les
ones ens ha deixat, un
home valent i català,
gràcies a ell la cançó
catalana va poder respirar i
tenir el ressò que es
mereixia, i per això molts
cantaires, escriptors i
compositors passaran a la
posteritat com un símbol
de pàtria. La catalanitat
ben entesa fa miracles
consumats. Espero i desitjo
que des del cel inspiri’s un
altre gladiador català per
continuar la teva tasca,
menys reconeguda del que et
mereixies com a portaveu de la
saga quatribarrada. Bon dia
Catalunya. Et trobarem a faltar.
Un sincer adéu.

Joan de Gràcia

Bressol

editorial

Salvador Escamilla

de Gràcia

Llegia l’altre dia que Sant
Joan Despí cobreix pràcticament en un 99% les
places d’escola bressol
amb oferta pública. I, què
els hi he de dir, vaig sentir
enveja. Aquí a Gràcia ens
passa el contrari, es cobreixen
més amb oferta privada que
amb pública. La setmana

El confidencial
de L’Independent

ADRECEU LES VOSTRES CARTES, AMB UN MÀXIM
DE 15 LÍNIES, INDICANT EL VOSTRE NOM,
ADREÇA, TELÈFON I DNI A: L’INDEPENDENT
c/ La perla, 31 baixos - 08012 BCN
O BÉ A independent@debarris.com
TAMBÉ POTS DEIXAR-NOS EL TEU COMENTARI A
WWW. INDEPENDENT.CAT

L’Independent parlava sobre les
bones intencions de futur de
l’Ajuntament, de crear unes 400
places per a infants de 0 a 3 anys
fins al 2011. El cas serà que
haurem de vigilar que aquestes es
creïn realment. Hem vist que la
construcció dels centres de Santa
Rosa i de la plaça Alfons Comin
van obrir encara amb obres al
davant i que van trigar més del
que es devia. Per això, ens hem
d’assegurar que els plans del
nostre consistori tiren endavant
segons el previst. Mentrestant,
estaria bé que busqués solucions
alternatives perquè fins d’aquí
tres anys els nostres infants no
tindran un centre públic.
Míriam Torrens

L’INDEPENDENT DE GRÀCIA SURT EL
DIVENDRES 1 D’AGOST AMB L’ESPECIAL
FESTA MAJOR I A PARTIR D’AQUELLA
SETMANA MARXA DE VACANCES D’ESTIU

el dependent

Tres mesos després de l’homenatge
popular a Albert Musons, el 12 d’abril,
encara hi ha morosos que no han pagat
el dinar de tres plats per 6 euros que
van organitzar membres de la Torna. Es
tracta dels 17 regidors del districte i el
regidor. Els organitzadors es van negar a rebre una
factura de protocol del districte per forçar que els
nostres polítics paguessin almenys això de la seva
butxaca. Ara ja no cal. Ja ens estranyava veure tanta
transversalitat en aquell dinar a Rius i Taulet...

ull de dona
Sara Reñé

Ja tenim
tècnic
En l’últim Consell de Dones
se’ns va comunicar el nom
de la persona que serà el
tècnic encarregat dels
temes de Dones al Districte.
Cal recordar que fa gairebé
cinc anys que estem sense
tècnic/a, i per tant, cinc
anys amb un buit en la
gestió dels temes i assumptes de gènere. Cinc anys
també que els grups de
dones presents al Consell
reclamem aquesta figura.
Tots sabem que l’estructura
tècnica és imprescindible
per al bon funcionament de
qualsevol àrea i per dur a
terme les propostes,
iniciatives, i actuacions...
que se’n deriven. Finalment,
Francesc Roma i Millán, que
també és tècnic de Cooperació, de Medi Ambient i
Salut serà el tècnic que es
farà càrrec del Consell i la
Conselleria de dones. Les
membres del Consell vam
estar satisfetes ja que
Francesc Roma s’ha mostrat
interessat pel tema i ell
mateix ha demanat d’ocupar-se’n. Esperem que
aquest nomenament sigui
un pas endavant i ajudi a
dur a terme, en aquesta i
properes legislatures, unes
polítiques de gènere reals i
efectives i que, a més, de
mica en mica s’instal.li la
transversalitat de gènere en
tots els àmbits i decisions
de l’Ajuntament.
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Albert Mulero, militant d’ERC
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De l’iPhone al Franki

la setmana

Butlla
CEDIDA: KATIELIPS

Apple, la dels iMac, iPod i ara
els iPhone, és una multinacional que dóna llibertat i
autonomia als seus concessionaris de diferents països del
món. També a països sense
estat. Els productes d’Apple
ofereixen l’opció d’escollir
l’idioma, tibetà, per exemple,
o gal.lès (580.000 persones),
feroès (60.000) o hawaià
(3.000), però no pas del
català (més de 6 milions) ni el
basc (630.000). Juan Antonio
Castellanos, director d’Apple
Espanya, és un espanyolista,
anticatalà, que no ho permet.
Hi ha molts nacionalistes
espanyols com ell, que
ocupen quotes de poder a
l’estat i a les empreses. No
poden acabar amb nosaltres,
amb la nostra llengua i
cultura, perquè som un xollo
econòmicament ja que
aportem a l’estat molt més
del que costem com a
Comunidad Autónoma (dèficit
fiscal). El nacionalisme
espanyol està en constant
estat de tensió: no ens volen,
però ens necessiten per ser
grans. Un altre exemple:
aquest darrer Sant Jordi va
sortir a la venda l’esperada
segona part de L’ombra del
vent, d’en Carlos Ruíz Zafón,
però és clar, en castellà.
Només havien de passar deu
dies i la novel.la apareixia en
català. Evidentment, el llibre
es va vendre moltíssim en
castellà, comprada per
castellanoparlants i per
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catalans bilingües, mentre que
les vendes en català, només
deu dies després, han estat
gairebé testimonials. Només són
dos exemples. Cada dia n’hi ha
de nous, com ara el d’Air Berlin
que es va negar a oferir la seva
informació també en català
quan el president de Ses Illes li
va demanar; o el cas d’en
Franki, un jove compromès
socialment, sobre el que ha
caigut sobredimensionadament
tot el pes de la justícia espanyola per tocar el voraviu dels
nacionalistes espanyols. ERC
dedica moltes hores i esforços a
vetllar i denunciar aquestes
situacions, a contenir i posar fre.
Amb aquesta tessitura, avancem poc, i és per això que
després del 25è Congrés, la
militància hem demanat incrementar la radicalitat estratègica.
El simbolisme històric de la
consulta popular 2014 és
només això, posar una data,
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marcar un objectiu, la finestra
de l’autodeterminació. Volem
gestionar-nos des de la
proximitat. La proximitat
legislativa, executiva i social
suficient en contraposició als
interessos d’un estat espanyol
aliè, pròxim però llunyà, que
esdevé un llast. Volem que no
s’enduguin les empreses a
cotitzar a Madrid, perquè tot
plegat fa que la gent que
vivim als Països Catalans
tinguem menys serveis
bàsics, menys ordinadors a
les escoles, els llibres cars, la
ràtio de la sanitat més alta,
etc, en resum, menys recursos. Volem jutges justos que
no torturin a joves Franki’s
com ho va fer en Garzón
abans de les olimpíades de
Barcelona. ERC és un partit
que sempre serà molest,
perquè representa la consciència de molts que viuen
només el present.

Quarts d’una de la matinada. Dormo.
Bé, el cert és que no dormo, però sóc al llit.
Escolto la ràdio. Un d’aquests programes
esportius que omplen la graella nocturna.
Un periodista s’explica mig ofegant-se, està
corrent, parla precipitat, descriu una escena.
Per un moment penso que deu haver passat alguna cosa
important. Molt important ha de ser perquè una emissora
tingui un periodista corrent (literalment) pel carrer a quarts
d’una de la matinada.
Entre els esbufecs del periodista-corredor crec escoltar les
paraules Audi, Ronaldinho i Botafumeiro. Després diu que hi
ha molta gent, mig centenar
persones (que ja és gent
Entre els esbufecs, crec de
a quarts d’una de la matinaque escolt
o les paraules da). I jo, m’imagino l’escena:
escolto
joves alliberats d’obligacions
Audi, Ronaldinho
per l’efecte de l’estiu inteni Botafumeiro
tant fotografiar amb els
mòbils l’ídol caigut, uns
aparcacotxes amb aires de segurates frustrats s’intenten
imposar a la multitud, turistes despistats que no acaben
d’entendre l’escena, gent que creua desordenadament el
carrer Gran, un taxista que frena i pita alegrement perquè té
la ràdio encesa i sap de què va tot allò.
Una escena que en el fons no és massa diferent que la que es
pot veure qualsevol nit a l’hora de sopar a les portes d’aquest
conegut restaurant que,
admetem-ho, té butlla.
Els seus goril.les
Els seus goril.les aparcaaparcacotxes aturataxis cotxes para-taxis ocupen
impunement l’únic carril
ocupen l’únic carril
practicable del carrer Gran i
del carrer Gran
si pites per queixar-te et
miren com perdonant-te la
vida, aparquen els potents cotxes dels seus clients sobre la
vorera, fan arrencades explosives quan els propietaris dels
vehicles ja són dins.
Sempre penses que l’ajuntament hi és de broma, que no hi
fan res, que miren cap a un altre costat per no veure les
irregularitats viàries que es cometen cada dia en aquell tram
de carrer.
Tot el que passa allà, davant d’aquell restaurant que pren el
nom d’un aparell perfumant, fa pudor.
Tenen butlla municipal.
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Alícia Martí
opositora

Luisa Molina
mestressa de casa

Trobo que és una mica sosa, en
conjunt. Si no l’han de tapar no
crec que tingui massa utilitat
perquè el que busca la gent a
l’estiu és que hi hagi una
ombra. Em sembla que és poc
pràctica.

A mi m’agrada, em sembla
una escultura maca. No es veu
carregada, al contrari, és fina,
clara, àmplia, transparent. És
una estructura de grandesa,
lligada al simbolisme de
Barcelona. La trobo molt
maca.

Fran Nagaro
seo

És molt lletja. Això sí, caldria
esperar a què estigui del tot
acabada per poder valorar així
el conjunt, com queda dins la
plaça Lesseps. Hem de donar-li
un marge de temps i veure
com acaba.

Amparo Poch
mestressa de casa
Així de primeres i de lluny, em
pensava que era una bastida.
No sembla pas una escultura.
Ara, el que no entenc és que
després hagin de posar uns
canals amb aigua, nosaltres
som de la zona del passeig de
Sant Joan i allà tenim totes les
fonts seques per la sequera.

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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SERVEIS

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
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

Telèfons d’interès
Caserna de la Guàrdia Urbana
93 237 32 20
Consell del Districte de Gràcia
93 402 70 00
Deixalleria de GràciaCollserola
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

Altres telèfons
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

Mercats municipals

Agència Tributària Gràcia
Avinguda Príncep
d’Astúries, 66
93 237 41 80
Web: www.aeat.es
Àrea Funcional de Treball i
Afers Socials
Travessera de Gràcia, 303
93 520 91 30
Àrea Funcional de Treball Departament d’Emigració
Travessera de Gràcia, 303
93 520 91 44
Àssociació de Cambres de
Comerç de la Mediterrània
Avinguda Diagonal, 452
93 416 94 00
Barcelona Centre Universitari
Torrent de l’Olla, 219
93 238 90 49
Web: www.bcu.cesca.es
Cambra de Comerç BèlgicaLuxemburg
Sèneca, 31
93 237 53 93
Cambra Oficial de Comerç,
Indústria i Navegació de
Barcelona
Avinguda Diagonal, 452
902 44 84 48
Centre de Normalització
Lingüística de Gràcia-SarriàSant Gervasi
Avinguda Príncep
d’Astúries, 54
93 217 87 23
Web: www.cpnl.cat
Centre d’Iniciatives per a la
Reinserció
Gran de Gràcia, 226
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93 368 09 00
Web: www10.gencat.net/jus_cire
Comissaria de Policia de la
Generalitat - Mossos
d’Esquadra
Avinguda de Vallcarca,
169-205
93 306 23 20
Web: www.gencat.net/mossos
Consell Municipal del
Districte de Gràcia
Plaça Rius i Taulet, 2
93 291 66 15
Web: www.bcn.cat/gracia
Consolat General d’Alemanya
Passeig de Gràcia, 111
93 292 10 00
Web: www.barcelona.diplo.de
Consorci Agència Local
d’Energia de Barcelona
Torrent de l’Olla, 218
93 291 40 41
Web: www.barcelonaenergia.com
Consorci d’Estudis Mediació i
Conciliació a l’Administració
Local
Riera de Sant Miquel, 63
93 402 20 78
Consorci d’Estudis Mediació i
Conciliació a l’Administració
Local
Riera de Sant Miquel, 63
93 402 20 78
Consorci Sanitari de
Barcelona
Esteve Terradas, 30
93 259 41 00
Direcció d’Atenció Primària
de Gràcia
Sant Antoni Maria Claret, 19
93 207 57 04
93 207 57 52
Dirrecció General d’Innovació
i Internacionalització
Passeig de Gràcia, 129
93476 72 00

mots encreuats (80)

Abaceria Central
Travessera de Gràcia, 186
Horari: De dilluns a dissabte
de 7 a 14h i de 17.30 a 20 h
Lesseps
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
Llibertat
Plaça Llibertat, 27
Horari: Dilluns i dissabte de 7
a 14 h. Dimarts, dimecres i
dijous de 7 a 14 h i de 17 a 20 h.
Divendres de 7 a 20 h.
Mare de Déu de l’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
Per anunciar-vos
a l’independent
truqueu al

93 217 44 10

Administració pública
Administració de Tresoreria
de la Seguretat Social
número 7
Travessera de Gràcia, 117
93 217 07 19
Web: www.seg-social.es

Per FURLAE

Direcció Provincial de
l’Institut Nacional de la
Seguretat Social
Sant Antoni Maria Claret,
5-11
93 284 93 58
Guàrdia Urbana
Trilla, 10
93 237 73 044
Web: www.bcn.cat/
guardiaurbana
Guàrdia Urbana
Trilla, 10
93 237 73 044
Web: www.bcn.cat/
guardiaurbana
Institut Català
d’Avaluacions Mèdiques
Avinguda de Vallcarca, 169205
93 511 94 00
Institut de Serveis a la
Comunitat
Plaça Lesseps, 1
93 238 45 45
Institut per al Diagnòstic de
la Imatge
Esteve Terradas, 30
93 259 41 75
Web: www.imasbcn.com
Oficina de gestió
empresarial - Registre de
patents i marques
Passeig de Gràcia, 129
93 484 92 00
Web:www10.gencat.net/sac/
AppJava/
servei_fitxa.jsp?codi=2336
Oficina de tramitació de DNI
i passaport
Nil i Fabra, 17
93 292 02 12
VII Zona - Caserna Guàrdia
Civil
Travessera de Gràcia, 291
93 457 06 22
Web: www.guardiacivil.org

1. Habitant del Llenguadoc. 2. Fet amb línies.
Concedeixi el favor. 3. Sigla de l’Institut Municipal d’Educació. Li falta
poc per a ésser ric. Melodia d’una cançó. 4. Es diu
d’un periòdic que surt
dues vegades el mes. Nitrogen. Marc alemany. 5.
Forma originària d’un
mot. Part de la medicina dedicada a estudiar els sèrums. 6. Sotmetem a una regla. Femelles dels
gats. 7. Ja no és actual perquè ha
perdut les dues primeres lletres.
Conec. Així, capgirada, no la podrem encendre i no tindrem escalfor. 8. Iode. Alacant. Divinitat
egípcia. Individu que habita al
nord de l’illa del Nord (Nova
Zelanda), vist de cap per avall. 9.
Faria nusos. Qualitat característica. La vocal que tanca el grup.
10. Si hi passem de dreta a esquerra, comprovarem que el cafè,
a vegades, hi situa taules, cadires,
etc. Aquest teixit, encara que
l’usem invertint-lo, abriga igual.
11. Símbol del tàntal. Fa que
aquells dos, que no es parlaven,
tornin a ésser amics. 12. Si l’afegim a la rua, hi tindrem la grua.
Sigla que usem per a indicar “sense nom conegut”. Aquesta altra
sigla vol dir Nou Testament. Arriant una vela, al revés. 13. Té un
pinyol d’oliva travessat a la gola.
Llegit al revés vol dir: inútil, insignificant, va, fútil, però en castellà. 14. Veient com avancen de
l’est cap a l’oest, diríem que elles
són habitants de Catalunya. Un
as seguit per dues vocals fortes.
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1. Capteniments llicenciosos, dissoluts. 2. Restringiu.
Empra. Variant del pronom
“en”. -3. Dona que és contraria a alguna cosa. En un
dau, la cara que té un sol
punt. Tres consonants molt
nitrogenades. 4. La variant
de “en”, avui vol repetir. Intentarà
superar algú. Ella va néixer així. 5.
Només té dos terços de malintencionat, d’astuciós. Cinquanta. A la
cervesa italiana li falta una lletra al
principi i una altra al final. Un article masculí. 6. La novel·la més famosa de James Joyce. Discurs que
pretén moure els oïdors a fer alguna acció. 7. Àustria. Voguen del sud
cap al nord. Com que tenim bastant sacsat aquest sentit, anirem
amb compte si volem palpar. 8. Fer
constar el dia, el mes i l’any. Prefix
que vol dir “flor”. El símbol del tàntal també desitja aparèixer de nou.
9. Especialista de l’aparell auditiu.
Així mateix, el Nou Testament surt
per segon cop. Cent. 10. Figura geomètrica que recorda la del cucurull. Cobreix el sol d’aquesta sala
amb catifes, sense oblidar-te de
l’apòstrof i la ela finals, i fes-ho
començant pels peus i acabant pel
cap. 11. Relativa a la regió
biogeogràfica que comprèn l’Àsia
Central i el Sud-Est d’Europa. 12.
Podria ser la sigla d’una inexistent
Associació Gironina de Deliniants.
Objecte monetiforme, amb valor
monetari o sense, que té un àmbit
de circulació limitat i privat. Fa
camí ràpidament, pujant des del
peu d’aquesta columna. 13. Que
és fàcil de nuar. Planta que en Tarzan
feia servir com a transportador-gronxador. 14. Crit diftongat de dolor.
Si és de morter, és una maça. Acció
d’aquell que, en el curs del 4 vertical, intentarà superar algú.

l’independent

25 de juliol de 2008

de Gràcia

Política
El Districte es gasta mig milió d’euros
en subvencions a 147 associacions
La Federació Festa Major lidera el rànquing amb un ajut de 153.000 euros
ARXIU / SAMUEL R ODRÍGUEZ

El Districte ha donat a conèixer aquesta setmana
les quantitats atorgades
a les associacions en el
programa anual de subvencions a nivell de
Barcelona i de districtes.
Els números totals revelen que les arques municipals de Gràcia han destinat prop de mig milió
d’euros a repartir entre
un total de 147 entitats,
algunes de les quals també han rebut ajuts complementaris o exclusius
des de Barcelona.
ALBERT BALANZÀ

Les associacions de Gràcia han
conegut aquesta setmana una de
les dades més necessàries per fer
quadrar els seus comptes i projectes amb vista als propers mesos i,
com ja és habitual, la Federació
Festa Major, ha sumat la xifra més
elevada amb prop d’un terç del total atorgat al conjunt de Gràcia:
153.000 euros sobre 485.176
euros. Les dades, que són públiques, es poden consultar a la web
de l’Ajuntament de Barcelona.
Entre les 147 entitats que han rebut ajuts a Gràcia i que sumen una
quantitat mitjana atorgada de
3.300 euros, també destaquen l’Associació Cultural TRAM, l’entitat
que gestiona el CAT ique organitza el Tradicionàrius, amb 30.600
euros de suport públic, l’Obrador
de la Beckett (20.000 euros), el
casal de barri La Miranda amb
20.500 euros repartits en tres partides (programació, pla de desenvolupament comunitari i escola de
bàsquet), els Castellers de la Vila

LA FESTA MAJOR ÉS L’ENTITAT QUE REP UNA SUBVENCIÓ MÉS ELEVADA, AMB UN TOTAL DE 153.000 EUROS

de Gràcia, amb 10.000 euros per
a la temporada 2008 i l’associació
de dones Ciberdona, amb 9.439
euros per a la gestió del casal de
barri Cardener. L’Independent de
Gràcia ha rebut 6.000 euros.
Entre aquestes entitats, però, hi
ha les que també reben un ajut a
través de la subvenció per àmbits
de l’Ajuntament, com els Castellers, que sumen 4.630 euros més
o la Sala Beckett (79.059 euros) i
altres que no reben res de Gràcia
però que sumen una bona picossada de Barcelona: La Caldera
(60.000 euros), Gràcia Territori
Sonor (60.000 euros), La Perla 29
(43.000 euros), Sala Beckett
(99.059 euros) o Experimentem
amb l’Art (20.000 euros).

el rànquing d’ajuts a Gràcia

-F
ederació F
esta M
ajor de G
ràcia. ................. 153.000 euros
Federació
Festa
Major
Gràcia.
- Sala i Obrador de la Beckett. ........................ 99.059 euros
- Centr
tesà Tradicionàrius. ........................ 63.656 euros
Centree Ar
Artesà
- La Caldera. .................................................. 60.000 euros
-G
ràcia Territori SSonor
onor
onor.. .................................. 60.000 euros
Gràcia
- La P
erla 29. .................................................. 43.000 euros
Perla
- Casal de barri La Miranda. ........................... 20.500 euros
- Experimentem amb l’Art. .............................. 20.000 euros
- Castellers de la Vila de Gràcia. ..................... 14.630 euros
- Heliogàbal. .................................................. 12.945 euros
- Associació Rauxa. ......................................... 12.000 euros
- Asociació Premi Salambó. .............................. 10.000 euros
- Associació de Dones Ciberdona. ..................... 9.439 euros
- CN Catalunya. ............................................... 8.065 euros
- ACIDH. ......................................................... 6.500 euros
-U
nió G
itana de G
ràcia. .................................. 6.500 euros
Unió
Gitana
Gràcia.
- L
’I
ndependent de G
ràcia. ............................... 6.000 euros
L’I
’Independent
Gràcia.

breus
El parlament de
la Diada el farà
el Centre Moral
El nou president del Centre
Moral, Carlos Pablos, serà el
portaveu de les entitats que farà
el parlament central de l’11 de
setembre, en els actes que organitza el Districte el dia 10 després del pacte al qual han arribat
el president i el regidor, Ricard
Martínez (ERC) i Guillem Espriu
(PSC). L’acte, a la plaça Rius i
Taulet, engegarà amb unes paraules de Martínez i una actuació musical, seguirà amb el parlament de Pablos i es tancarà amb
la intervenció d’Espriu, abans de
fer l’aperitiu a l’interior del Districte. Es dóna la circumstància
que aquest setembre, el president
del Centre Moral assumirà el relleu de la presidència al G-6, el
grup d’entitats històriques de
Gràcia, en substitució del president de Lluïsos, Jordi Casassas,
després d’un mandat doble de
quatre anys.

Molas, Castells,
Bonet i Font, a la
direcció del PSC
Isidre Molas a la presidència,
Antoni Castells a la secretaria
d’Economia, Laia Bonet a la
secretaria de Desenvolupament
de l’Estatut i Daniel Font com
a vocal són els militants de
l’agrupació del PSC de Gràcia
que s’han incorporat a l’executiva nacional després del congrés celebrat el passat cap de
setmana. De tots quatre, el que
manté una activitat més lligada a l’agrupació local és Font,
diputat i un dels coordinadors
dels treballs al voltant de la ponència única que van fer els
militants de Gràcia des del mes
de maig.
ÒSCAR MEJÍAS

CiU i ERC demanen un calendari
per als afectats de la peça del 14A
“No volem que ens passi com a Hospital Militar”, apunta Agustí
A.B.

Convergència i Unió i Esquerra
han emplaçat l’equip de govern de
PSC i ICV-EUiA a concretar un
calendari per a la reforma urbanística de la peça 14A del barri
del Coll, en la qual hi ha 18 afectats en un procés que ha permès
desafectar els habitatges de 274
veïns. La reforma té com a mesu-

ra més important la connexió deel
carrer Portell amb el carrer Riu
de la Plata, fet que obliga a
reallotjar aquesta vintena de veïns. Els grups municipals de la federació nacionalista i dels republicans van demanar més concreció al regidor del districte, Guillem Espriu, en la reunió extraordinària de portaveus que va tenir lloc el passat 9 de juliol, i en la

qual l’equip de govern va explicar
als grups el seu projecte de construcció de 40 pisos per recol·locar
els veïns. “No volem que ens torni a passar com a Hospital Militar”, ha apuntat el portaveu de
CiU, Carles Agustí, en referencia
al retard que s’està produint en les
recol·locacions de veïns de la reforma de Bolívar/Hospital Militar. “Hi ha diners de la llei de bar-

EL CONVERGENT CARLES AGUSTÍ, EN UNA IMATGE D’UN PLENARI

ris que s’han d’invertir en aquest
mandat”, ha afegit el portaveu
d’ERC, Àlex López, per justificar
la pressió. Els portaveus també es

van reunir dilluns 14 per conèixer el dispositiu de seguretat de
Festa Major, que repetirà el model de l’any passat.
55

l’independent

25 de juliol de 2008

de Gràcia

Societat
PTOP ultima l’accés de metro al Coll
per treballar a cel obert al setembre
El passadís d’accés de Beat Almató a l’estació de Teixonera afectarà les escales mecàniques
C EDIDA

El departament de Política Territorial i Obres
Públiques (PTOP) ha
deixat pràcticament
enllestit en les últimes
setmanes el llarg passadís de 120 metres que
travessarà per sota el
carrer Santuari al barri
del Coll des de la futura
estació de Teixonera i
que donarà accés a la
línia 5 del metro als
veïns de Beat Almató i
dels carrers de la zona.
Al setembre les obres
es faran visibles amb
els treballs a cel obert.

REDACCIÓ

A. BALANZA/M. DÍAZ

Tres anys i mig després d’iniciar-se els primers treballs de la línia 5 del metro al barri del Coll,
a l’encreuament dels carrers Santuari i Beat Almató, el departament de Política Territorial està
a punt d’iniciar l’última fase
d’obres del passadís que permetrà accedir a l’estació de Teixonera des d’aquest últim carrer, la
fase dels treballs a cel obert per
construir la boca d’accés.
Treballant a una fondària de 20
metres de profunditat i un cop
solucionats els problemes de soroll que va provocar ara fa dos
mesos una màquina de perforació massa potent, els operaris
obriran aquest setembre el passadís, fet que obligarà a desmuntar les escales mecàniques que
ajuden a superar el desnivell entre Beat Almatí i Santuari. En el
seu lloc s’instal·laran escales i
passos provisionals, segons han
explicat fonts del PTOP.

L’accessibilitat
de 31 carrers
millora abans
del 2011

ELS PLÀNOLS DEL PASSADÍS QUE PERMETRÀ ACCEDIR A L’ESTACIÓ DE TEIXONERA DES DEL CARRER BEAT ALMATÓ

L’obra, que s’allargarà tota la tardor i que està pendent d’una reunió entre PTOP i Ajuntament per
definir l’exterior de la boca d’accés del Coll, contempla com a novetat la instal·lació de dues cintes
transportadores, com les que es posaran al passadís de passeig de Gràcia, amb l’objectiu que el recorregut interior dels passatgers fins al
vestíbul del carrer Batet, a l’altra
banda, no superi els cinc minuts.
“Si s’hagués de fer pel carrer, a causa
de la topografia, el temps, a més
de la incomoditat, seria molt més
gran”, apunten les mateixes fonts.
Els plànols del PTOP, als quals ha
tingut accés L’Independent, preveuen una adequació exterior amb
dos trams d’escales mecàniques
més llargs que els actuals.

Unes obres iniciades amb
esquerdes i certa psicosi
L’arribada de les obres del metro de la línia 5 al barri del Coll
i la psicosi generada per la proximitat de l’esfondrament del
Carmel va disparar a finals de
gener de 2005 l’alarma dels veïns de Beat Almató i Santuari,
que van denunciar fortes esquerdes als números 89, 93 i
107 del primer carrer i al número 6 del segon. La causa van
ser unes humitats detectades dos
mesos abans i l’inici dels treballs

previs del passadís de l’estació.
Els tècnics de Gisa es van reunir repetides vegades amb els
veïns i van fer cates per comprovar les denúncies, que finalment van concloure en la reparació de les esquerdes -sobretot al subsotan primer de Santuari 6- i en l’atribució dels
desperfectes a filtracions d’aigua. Alguns veïns van acabar
barallats i altres, treballant a les
obres del metro.

Un total de 31 carrers de Gràcia
milloraran la seva accessibilitat
d’ara fins al 2011, segons el Pla
de Millora Integral presentat
aquesta setmana per la cinquena tinenta d’alcalde de l’Ajuntament, Imma Mayol, a la seu de
Medi Ambient del Torrent de
l’Olla. Gràcia és el districte on
més obres es duran a terme en
l’àmbit d’accessibilitat, seguit de
Sant Martí i Sant Andreu. El pla
contempla també el tractament
integral de 19 vies, que inclou
des del soterrament de les línies
elèctriques fins a la redefinició
total del carrer, un nou clavegueram o els punts de llum. En tots
els casos es parla de transformació profunda. Respecte l’enllumenat, s’ha anunciat la substitució
de 83 punts de llum que actualment provoquen contaminació
lumínica. L’objectiu és no projectar llum cap al cel i aconseguir un important estalvi energètic. El pla inclou la pavimentació de sis carrers, així com les
actuacions al verd urbà. Per garantir la simulateïtat de la posada en marxa del pla, la ciutat s’ha
divitat en cinc lots i Gràcia queda agrupada amb l’Eixample.
D’altra banda, s’ha donat a conèixer el Pla de Punts Verds
2008-2011 que preveu la creació d’un nou punt de recollida
de residus a Gràcia. Tot i que no
s’ha especificat la data concreta,
s’ha avançat que la Vila serà, juntament amb Sants i Sant Andreu,
dels últims districtes en disposar del nou servei.
MERITXELL D ÍAZ

Engeguen els enderrocs dels edificis
afectats per la reforma de Vallcarca
Els veïns reclamen que se celebri la reunió promesa pel Districte
M.D.

Els enderrocs a la zona afectada
per la reforma de Vallcarca han
començat. Aquesta setmana ha
estat el torn del número 26 del
carrer Farigola, un local que estava fent servei d’aparcament. Segons han explicat fonts veïnals,
els següents treballs seran a l’hort
que hi ha entre Argentona, Fari6

gola i Cambrils, la casa de materials de construcció i el taller
mecànic del carrer Argentona. Els
afectats reclamen que el Districte compleixi la promesa de fer
una reunió amb les persones que
es quedaran sense local comercial o sense pis. “Ens van dir que
ens convocarien un cop ens poguessin explicar amb claredat els
terminis dels enderrocs, entre ju-

liol i setembre, però veiem que
l’Ajuntament ha tirat pel dret i
ha fet entrar les màquines sense
cap avís”, explica Miquel Cárdenas, membre de la comissió Salvem Vallcarca i comerciant afectat. Per a Cárdenas, el primer enderroc és “ja una amenaça de
mort”. Els veïns denuncien “el silenci de l’administració i l’obscurantisme de tot el procés”.

EL PRIMER SOLAR JA ENDERROCAT, AL NÚMERO 26 DEL CARRER FARIGOLA
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BIOSI ALIMENTS ECOLÒGICS
c/ Ramón y Cajal, 42
Tel. 93 213 09 71
Fax 93 213 09 71
biosi@biosi.cat

Què oferiu?
Una àmplia gamma d’aliments
ecològics, productes per nadons,
alimentació per celíacs i nutrició.
Què us diferencia?
Acumulem una experiència de
70 anys al sector. La nostra botiga pertany a una Associació de
botigues que plantem cara al repte de la demanda per producte

ecològic, tot i conservant l’independència de la botiga davant
els grans distribuïdors que comencen a operar en el sector.
Quina és la vostra última novetat?
L’última novetat és una línia de
cosmètica, maquillatge, tot avalat amb certificat ecològic.
Com veieu el sector a Gràcia?
Gràcia és la capital del mercat
ecològic. Tothom que vulgui ser
algú dins d’aquest sector, està a
Gràcia.
Per què és necessari cuidar-se?
Perquè només tenim una vida, i

l’hem d’aprofitar i gaudir al
màxim. D’igual manera que
només tenim un planeta, pel
qual és fa indispensable canviar el xip cap a un consum responsable.
Com són els graciencs?
Gràcia és cosmopolita, hi convergeix tot. És una societat
multinacional, multilingüe, urbana i avançada.
Per què us hem de visitar?
Perquè som una botiga especialitzada, tenim un ambient acollidor, i tot i ser un super d’aliments ecològics funcionem
com la botiga de tota la vida.

Us voleu
anunciar en
algun dels
nostres
especials?
Truqueu-nos al

692 601 261
o envieu un mail a
publicitat@debarris.com
amb la referència Independent Gràcia
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Meritxell Díaz

reportatge

L’eina social ha creat un grup perquè la gent confirmi la seva assistència a la cita

El Facebook, amb la Festa Major
EXTRETA

Benvinguts al
Facebook, una eina
social que connecta
amb amics, companys
de feina i, en general,
amb el món. Enguany
és també un tarja
d’invitació per assistir
a la Festa Major de
Gràcia. S’ha creat un
grup per confirmar
l’assistència a l’esdeveniment dels carrers
guarnits i la Vila se
suma així a l’avantguarda de les noves
tecnologies.

“Festa Major, amb el concurs
de carrers guarnits i xerinola
cada dia a 15 carrers i diversos espais festius”. Aquesta és
la descripció que es fa al
Facebook de la cita gracienca.
Les xifres oficials de l’Ajuntament confirmen que en les darreres edicions han passat prop
dels dos milions de persones
per la festa. De moment, via
Facebook, han confirmat la
seva assistència 257 usuaris, 97

8

D’INTERNET

LA PÀGINA D’ACCÉS A LA FESTA MAJOR DEL FACEBOOK

encara no ho tenen segur i 68 han
justificat la seva absència. Hi ha
encara prop de les 200 persones
que no han respost a la invitació.
Entre els assistents, els socialistes Guillem Espriu, Carles Maggi,
Maria Cinta Llassat i Ramon
Nicolau. També han avisat que
estaran del 15 al 21 d’agost a

Gràcia l’ecosocialista Roger
Amigó i els convergents Carles
Agustí, Víctor Cullell, Francesc
Gambús, Francina Vila i Marc
Guerrero. Els republicans Sandra
Vélez, Àlex López, Dolors
Martínez i Roger Gispert han dit
que sí a la invitació. A banda,
l’humorista i actor Santi Millán
no es perdrà la festa, com tam-

poc ho farà la presentadora de
televisió Imma Sust. El líder de
la banda Los Sencillos, Miqui
Puig, ha confirmat que en
aquesta edició no es podrà passejar per la Vila.
El Facebook disposa d’una taulell on els usuaris poden penjar
comentaris o justificar les seves absències, ja que l’agost és
època de vacances lluny de
Gràcia per a molts. Anna
Martínez diu: “Ja tinc ganes
d’anar a la festa Hasta luego
Cocodrilo!” Anna Ayala reforça que es tracta de “la festa de
les festes!” i que, per tant, “no
s’hi pot faltar”. Fins i tot la
consellera Maria Cinta Llasat
ha anunciat que no hi pot faltar. I d’aquí al dia 15 d’agost,
queda temps perquè els membres de la xarxa deixin els seus
comentaris o facin propostes
per a aquesta edició, en què hi
participen quinze comissions
de carrers. Gràcia entra així en
l’univers Facebook, sempre pionera i sense quedar-se enrere
en les darreres novetats de la
xarxa.

Els veïns
demanen el
control dels
coloms
REDACCIÓ

Embruten els carrers, les façanes i els monuments, i malmeten els edificis on viuen, crien i
dormen. L’excés de coloms pot
provocar greus perjudicis al
mobiliari públic i molèsties als
ciutadans. És el cas dels veïns de
la zona de Pi i Margall, Providència i Sardenya que denuncien que en l’encreuament
d’aquests carrers hi ha una colònia “massa gran” de coloms. Una
comunitat ja ha hagut de pagar
1.000 euros per col.locar una
xarxa anticoloms de 58 metres
linials al terrat de casa després
que els ocells el malmetessin.
“Ara ja fa quatre anys vam presentar una queixa al Districte,
acompanyada d’un plec de signatures, per demanar que es controlés la colònia però ens van dir
que no hi havia pressupost”, explica Miquel Botella, un dels veïns afectats. A més, valoren que
“caldria explicar a la gent que no
se’ls pot alimentar”.
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‘La parte por el todo’
L’escriptor i director del festival LEM Víctor Nubla presenta aquest dilluns 28 al bar La Cigale
(Tordera, 50) el seu nou llibre ‘La parte por el todo’, dins la Biblioteca para Misántropos. En la
presentació comptarà amb la participació d’Ermengol Mayol, Roger Fortea i Hara Kraan en la
interpretació de ‘La Canción del perro famélico’

acción III
LA IMPORTANCIA
DEL AGUA
Estoy siendo líquido. Poco a poco, con extrema prudencia, dejo que mis partes sólidas se
licúen de forma cordial. Convierto mi carne en
mar y doy la bienvenida al mundo de los
peces. Me complacen en especial los graciosos cefalópodos, siempre ávidos, capaces de
realizar complejas operaciones matemáticas,
gracias a su sistema estructural, basado en el
número ocho. Cada uno de sus pies, que
pueden extenderse y contraerse, es un ábaco
de ventosas contables. Su único cerebro es un
prodigio de cálculo veloz, especializado en el
análisis de probabilidades. De carácter afable
y especulativo, los cefalópodos tienen también
sus debilidades. Aman la parte sólida que
pervive en el mundo líquido. Aprecian las
concavidades y las exploran con interés.

l’autor

Siempre obtienen beneficio de los lugares
donde no cabe nada más. Da gusto verlos,
pero también notar el cosquilleo de sus
tentáculos en mis partes sólidas, el contacto
gelatinoso, el cariñoso pellizco de sus picos…
Por su bien y por el mío, he poblado también
mi parte marina con nebulosos bancos de
anchoa, crustáceos malhumorados y moluscos
afrutados, como el dátil de mar. Ahora soy
mar y tengo oleaje, de mi evaporación se
forman nubes que derraman mis aguas sobre
mis partes sólidas. Por eso he debido
concebir cauces y poner nombre a los ríos
que fluyen por ellos. Algunos de mis peces
los remontan ya; esperaré a la estación seca
para ver cómo ese puñado de valientes
agoniza y sabré cuántos de ellos están
dispuestos a arrastrarse sobre mis partes
sólidas y respirar. Y aunque en el futuro nunca
regresen al agua, seguirán siendo habitantes
del mar, pues ése es mi nombre, por más
tierra que haya en mí.

acción V
LA MODIFICACIÓN DE LA
POSICIÓN DEL CUERPO

Víctor Nubla (Gràcia, 1956) és
escriptor, dissenyador gràfic,
músic i compositor. Ha publicat
120 referències discogràfiques en
diversos països i dotze llibres, que
van de l’assaig sobre temes
musicals a la poesia passant per la
gastronomia. Publica articles en
premsa diària i revistes des del
1985. Com a activista cultural, cal
destacar, de la seva incansable
activitat, que és el director del
Festival LEM i del projecte Gràcia
Territori Sonor des del 1996 i va
dirigir fa dos anys el Pla Estratègic
de la Música a Gràcia.
http://www.hronir.org
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He conseguido que mi pierna derecha surja de mi rodilla
izquierda, que mi dedo meñique de la mano izquierda
tenga su origen en la nariz, que el bazo pase largas
temporadas entre los riñones y que mi cabeza esté a
veces en otro sitio. Todo forma parte de una operación,
largamente meditada, cuyo objetivo es la modificación de
la posición del cuerpo.
Será complejo, pero no imposible, eliminar dibujos y
mapas anatómicos, borrar del planeta las sillas y otros
elementos de unificación posicional, será necesario
retocar todas las fotografías existentes en el mundo, los
dibujos, las pinturas, los hologramas… aunque la tarea
más importante a emprender consistirá, sin duda, en
desmembrar a todos los seres humanos sin que sufran ni
pierdan la vida. Ello conllevará un gasto extraordinario,
nunca la Humanidad ha afrontado una transformación de
tanta envergadura. El objetivo, además de reubicar
piernas, dedos y órganos internos en nuevas posiciones,
totalmente innovadoras, es crear una potente industria en
torno a los complementos: ropa adecuada a las nuevas
posiciones de miembros, artilugios médicos adaptados a
las nuevas posiciones de órganos, accesos y sistemas de
descanso basados en los nuevos principios… Un universo
nos abrirá sus puertas y nos acercará de nuevo a la
naturaleza. La asimetría nos hará sensibles. La
recomposición nos hará honorables.

Después, reconstruiremos a Dios a nuestra imagen y
semejanza y también a todos los robots. Cambiaremos
los iconos de ésta y todas las épocas, para adaptarlos a
la nueva forma humana y así alteraremos los modelos
implícitos en la imagen que hemos representado de
nosotros mismos durante milenios. La mutación será el
modelo y me apareceré en sueños a todos los humanos
simultáneamente, luciendo unas gafas redondas, oscuras,
impenetrables, que me distinguirán de los demás para
que sepan, al despertar, que han soñado conmigo. Para
que cuando vayan a dormir esperen conocer el futuro, y
cuando vayan a morir, renieguen absolutamente de este
mundo impuesto por mi afán de transformación de la
posición del cuerpo. Saben bien los cielos y la tierra y
todas las cosas de interés, que no hago esto por
capricho, sino movido por una firme certeza. Saben bien
todos los seres vivos que miento. De mi obsesión por
unificar ambas cosas, surge mi propio autoengaño acerca
de la Humanidad y la Naturaleza, pues no fueron creadas
de un tapón de corcho, como afirmo a menudo en
escritos que proclamo infalibles, atrevidos y denostados,
sino de una pequeña gota de sudor que, muy
probablemente, no exudó nadie.
Que juzguen mi iniciativa las asociaciones no lucrativas,
nada les impide debatir en su seno extremos como éste
que, por otra parte, está destinado a triunfar. De sus
votaciones emanarán resoluciones para llevarlo adelante.
También los organismos internacionales colaborarán en la
empresa. Sus estatutos lo contemplan y no pueden
permanecer ajenos a un proyecto de tanto alcance como
el de la Modificación de la Posición del Cuerpo.
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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 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 Casadesús, Domenico Gruosso, Rodolfo Sbrojavacca, Marianne Sligting.
Galeria Paspartú (Verdi,
25)
 Fins al 30 de juliol
Exposició de pintura:
Xtudio Estadio.
Xtudio de l’artixta 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 de pintura:
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 fotogràfica:
Acostumbrados,
d’Iñigo Bujedo.
Galeria H2O (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 setembre
Exposició: Índia, de Toru
Morimoto.
Biblioteca Jaume Fuster
(Plaça Lesseps, 20)
 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 al Park Güell dins
del cicle de Clàssica als
Parcs: Trio Villalobos.
Park Güell, a les 22 h
 28 de juliol
Visita comentada: L’aigua
abans d’arribar al mar.
Punt de trobada: Plaça Espanya.
CRBS (Nil i Fabra, 20), a les
16 h
Presentació de l’últim llibre
de Víctor Nubla, dins la Biblioteca para Misántropos:
La parte por el todo,
amb la participació
d’Ermengol Mayol, Roger
Fortea, Hara Kraan, en la
interpretació de la Canción
T ORU M ARIMOTO

Olokuti (Astúries, 36), a
partir de les 19 h

104), a partir de les
19.30

 9 d’agost
I Festival de Música Justa:
Lluís Gómez.
Jardí de l’Olokuti (Astúries,
36), a les 19 h

 20 d’agost
Cicle d’activitats d’estiu
‘Creadors sense vacances’: Taller Protagonitza la teva radionovel.la.
Biblioteca pública Vila de
Gràcia (Torrent de l’Olla,
104), a les 19 h

 13 d’agost
Cicle ‘Creadors sense vacances’: Planeta impro.
Teatre d’improvisació.
Biblioteca pública Jaume
Fuster (Plaça Lesseps, 20),
a les 19 h
 15 d’agost
II Cicle de cinema a la fresca al jardi de l’Olokuti. Projecció de: Le grand

recomanem

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

Delhi, Bombai, Benarés i Jaisalmer, a la Jaume Fuster. La biblioteca de Lesseps acull fins al setembre una
mostra de 26 fotografies de Toru Morimoto fetes a diverses ciutats de l’Índia. No cau en els típics clixès del país,
busca la quotidianitat, el dia a dia de la gent normal que
viu allà i això és precisament el que capta amb la seva
càmera.
Biblioteca Jaume Fuster (Plaça Lesseps, 20)
Fins al 21 de setembre
del perro famélico.
Sala de dalt del bar La
Cigale (Tordera, 50), a partir de les 19 h

voyage, d’Ismael Ferroukhi.
Olokuti (Astúries, 36), a
partir de les 19 h

Concert: Killfish - Balcan
Connection / Prozak +
Fernando Amaya.
Sala KGB (Ca l’Alegre de
Dalt, 55), a l’1 h

 1 d’agost
II Cicle de cinema a la fresca al jardi de l’Olokuti. Projecció de: La rueda del
tiempo, de Werner Herzog.
Olokuti (Astúries, 36), a
partir de les 19 h

 16 d’agost
I Festival de Música Justa:
Stahlband.
Jardí de l’Olokuti (Astúries,
36), a les 19 h

 26 de juliol
I Festival de Música Justa:
Pullup Orchestra.
Jardí de l’Olokuti (Astúries,
36), a les 19 h

 8 d’agost
II Cicle de cinema a la fresca al jardi de l’Olokuti. Projecció de: Planeta blanco
de T. Ragobert.

II Cicle de cinema a la fresca al jardi de l’Olokuti. Projecció de: Kamasutra, de
Mira Nair.
Olokuti (Astúries, 36), a
partir de les 19 h

 23 d’agost
I Festival de Música Justa, amb l’actuació de:
Dídac Rocher.
Jardí de l’Olokuti (Astúries, 36), a les 19 h
 29 d’agost
II Cicle de cinema a la fresca al jardi de l’Olokuti.
Projecció de: Un buda, de
Diego Rafecas.
Olokuti (Astúries, 36), a
partir de les 19 h

ACTES
 25 de juliol
Recorregut: El rec comtal,
a càrrec de Sergi Garcia, biòleg de l’Associació
Galanthus. Punt de sortida:
Renfe-Torre Baró.
CRBS (Nil i Fabra, 20), hora
de sortida del recorregut,
9h

 22 d’agost
II Cicle de cinema a la fresca al jardi de l’Olokuti.
Projecció de: Nobelity, de
Turk Pipkin.
Olokuti (Astúries, 36), a
partir de les 19 h

 18 d’agost
Cicle d’activitats d’estiu
‘Creadors sense vacances’:
Espectacle ‘Pedres blaves’, a càrrec de Relk.
Biblioteca pública Vila de
Gràcia (Torrent de l’Olla,

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

 30 d’agost
I Festival de Música Justa, amb l’actuació de: Hotel Guru Band.
Jardí de l’Olokuti (Astúries, 36), a les 19 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 setembre
I Concurs de Maquetes
Sons de la Mediterrània. Organitzat pel CAT i
per Enderrock. Bases completes
al
web:
www.sonsdelamediterrania.cat/
concurs
Enderrock (Enric Granados, 111)
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Cultura
La finca Sansalvador s’estrenarà amb
dos dies de portes obertes al setembre
Amb aquesta activitat emmarcada en les festes del Coll, s’inaugura l’obra de Jujol
CEDIDA

La finca Sansalvador
obrirà les seves portes
al públic al llarg de dos
dies al mes de setembre
perquè els ciutadans
puguin accedir en una
visita guiada a l’obra de
l’arquitecte modernista
Josep Maria Jujol. La
inauguració de la remodelada finca estava
prevista per a aquest
juliol, però el Districte
ha decidit endarrerir la
data per fer emmarcar-la
dins la Festa Major del
Coll.

El projecte
per al jardí,
pendent

MERITXELL DÍAZ

Una jornada de portes obertes els
dies 12 i 13 de setembre servirà
per inaugurar la finca Sansalvador, després d’un període
d’un any i mig d’obres de rehabilitació. El divendres 12 es podrà accedir de les 17 a les 21 hores i el dissabte 13, de les 10 a
les 20 hores. Durant la visita a
l’obra del passeig de Mare de Déu
del Coll, es tindrà accés a les grutes excavades a la roca que donen accés a un antic pou d’aigua,
a la caseta del porter i a la zona
superior de l’obra de l’arquitecte
Josep Maria Jujol. L’Institut Municipal de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida havia avançat a aquest
setmanari que la presentació oficial de l’edifici es faria al juliol
(vegeu L’Independent núm. 253)
però finalment el Districte ha
demanat fer coincidir la inauguració de la finca amb la Festa
Major del barri del Coll. L’Institut Municipal de Paisatge Urbà
ultima aquests dies la mostra que

UNA IMATGE ANTIGA DE LA FINCA SANSALVADOR

s’exposarà a la caseta del porter,
que inclourà tant fotografies antigues que s’han reproduït i el fons
documental cedit per la família
Sansalvador com una sèrie
d’imatges que mostraran les diferents fases de l’obra de
remodelació. També es recordaran detalls curiosos de la finca,
com que a les grutes es van trobar les mines d’aigua Radial, que
es deia que tenien propietats medicinals i que es van començar a
embotellar. A banda, la mostra
inclourà el projecte de jardine-

ria que s’està elaborant ara. Gràcies als plànols originals de l’obra
i a l’accés del fons documental
del Col.legi d’Arquitectes, el responsable de la restauració,
Francesc Gruartmoner, ha pogut
descobrir elements originals i
restituir-los.
Segons fonts de l’Institut de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida, els
elements més sorprenents de
l’obra de Josep Maria Jujol són
els esgrafiats de la façana, els ferros forjats i els arcs parabòlics
de totxana.

L’únic serrell pendent de tota
l’obra de remodelació de la finca Sansalvador és el projecte
de jardineria. Ara per ara, una
paisatgista està treballant en el
document per poder interpretar quines espècies s’han de
plantar i per poder reproduir
de la forma més fidel el jardí
de la finca. Es preveu que el
projecte estigui enllestit al setembre i que a partir d’aquí
es comenci a executar. Paisatge Urbà considera que aquesta és una de les fases importants del procés ja que la finca
estava pensada per acollir un
gran jardí, com ho revela el
desnivell del terreny. La
remodelació de l’edifici de
Jujol, finançada amb capital
públic i privat, ha seguit tres
fases: la recuperació de l’escala i la façana; la rehabilitació
de les rutes, i els arcs i les escalinates. L’oficina econòmica
fixa que el pressupost de la primera i la segona fase ha estat
d’un milió d’euros. La primera ha comptat amb l’aportació
de Restaura i la segona, de les
compensacions que generen
les lones publicitàries. El Taller d’Història no es traslladarà a la finca fins que estigui
tota l’obra enllestida.

Portugal
serà el país
convidat al
Festival LEM
M. D.

Portugal és enguany el país convidat a la dotzena edició del
festival LEM, que tindrà lloc
del 2 al 25 d’octubre. El
col.lectiu Gràcia Territori Sonor ha tancat l’acord amb l’entitat Lusofonia, que agrupa
músics de parla portuguesa de
Brasil i Portugal. A banda, el
LEM també centrarà la seva
mirada en la veu humana, amb
la participació de vocalistes i
poetes, i li donarà una rellevància especial a l’aspecte fonètic.
Una altra de les novetats per al
festival de música experimental és que el CAT, el Centre
Artesà Tradicionàrius, es torna a incorporar com a escenari. L’espai del folk de la plaça
d’Anna Frank ja havia acollit
en edicions anteriors concerts
del LEM, abans que comencés
el període d’obres de remodelació del CAT, que es va allargar dos anys i mig. Gràcia Territori Sonor anuncia que la programació d’aquesta edició és
“més oxigenada” perquè el col·lectiu ja ha anat organitzant
tota una sèrie d’actuacions al
llarg de l’any. Tot i així, el LEM
sumarà un total de trenta concerts. La darrera edició del festival va centrar-se en els efectes del so sobre els objectes i
sobre els animals. El concert de
presentació va unir l’energia
solar amb la música. Gràcia
Territori Sonor neix amb l’objectiu de posar èmfasi en la
capacitat crítica d’intervenció
de l’artista.
ÈRIC LLUENT

Els músics Eddy Davis i Conal
Fowkes tornen al Cafè Vienès
Les actuacions seran les nits del 18, 19, 20 i 21 de setembre
È. LLUENT

El Cafè Vienès de la Casa Fuster
es converteix de nou aquest setembre en l’escenari de quatre
concerts a càrrec dels músics
Eddy Davis i Conal Fowkes,
membres de la New Orleans Jazz
Band, a la qual també pertany
Woody Allen. Les actuacions seran les nits del 18, 19, 20 i 21 de
12

setembre. Davis i Fowkes han
volgut aprofitar la tornada del
cineasta per celebrar la première
de Vicky Cristina Barcelona i així
desembarcar el seu banjo i el seu
piano a la Casa Fuster.
Els músics ja coneixen bé l’escenari gracienc ja que l’estiu passat, mentre Woody Allen rodava
el film en què han participat
Penélope Cruz, Javier Bardem i

Scarlett Johanson, Eddy Davis i
Conal Fowkes van estar tocant al
Cafè Vienès del juny a mitjans
d’agost. Allen es va deixar caure,
sempre per sorpresa, en diverses
d’aquestes actuacions i va interpretar un seguit de peces de jazz
amb el seu clarinet. Per això, es
parla de l’opció que el cineasta
torni a aparèixer sense avís previ
en algun dels quatre concerts del

ELS DOS MÚSICS DURANT L’ACTUACIÓ DE L’1 DE GENER AL CAFÈ VIENÈS

setembre. Els músics de la New
Orleans Jazz Band van fer una
actuació inesperada la nit de l’1
de gener, després de tocar al Li-

ceu de Barcelona. Així, van regalar als clients de l’hotel una nit
sorpresa que va acabar entrada
ja la matinada.
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Èric Lluent

“Compartir escenari et fa créixer”
ÈRIC LLUENT

Ivan Kovacevic, de
nacionalitat sèrbia i
nascut a Belgrad, va
viure part de la seva
adolescència enmig d’un
conflicte bèl.lic amb el
qual va créixer. Va ser
durant aquella època, al
1992, quan es va interessar per aprendre a
tocar el contrabaix amb
un grup d’amics. Tenia
15 anys i l’instrument li
atreia tant pel seu so
com per la seva presència. Actualment, 16 anys
més tard, és conegut
dins del món jazzístic
pel seu estil apassionat
i vibrant i també pel seu
tupè negre recargolat
cap enrere.

Ara el H
arlem ss’ha
’ha conv
er
tit
Harlem
conver
ertit
en la seva casa artística.
El Harlem té alguna cosa especial difícil de descriure però que
el diferencia de qualsevol de les
altres sales de jazz de Barcelona.
Potser una de les claus que es
respiri l’essència de l’ambient
d’un club de jazz és perquè el
públic és molt jove i força format com a espectador.
Tot i les sev
es actuacions a
seves
es barris de
altres
Ciutat Vella i altr
Barcelona, viu a Gràcia des
de fa set anys.
Sí, des que el vaig descobrir és
l’únic barri on hi vull viure. Em
sento com a casa i, creu-me,

Anna Montilla

músics amb D.O.

El músic Ivan Kovacevic toca els dimarts al Harlem Jazz Club

L’any 2001 arriba a Catalunya. Què el porta de Belgrad
a Barcelona?
Buscava una bona escola de
música. Vam anar a parar a
Barcelona com bé podíem haver anat a altres ciutat europees.
La primera nit la vam passar a
l’habitació on es desen les maletes d’un hostal de ciutat vella, a
deu passes del Harlem Jazz Club.
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IVAN KOVACEVIC, AMB EL SEU CONTRABAIX

això és molt difícil. Cada nit hi
ha gent a les places i bars i tot i
que això, a vegades, creï problemes de sorolls, és el que li dóna
vida. Espero que no perdi la seva
essència.
Té una inter
essant teoria sobr
interessant
sobree
l’egoisme i la inseguretat del
músic. Expliqui-la.
La línia que separa l’egoisme i la
inseguretat és molt prima. Els músics acostumem a tenir un gran ego
i això porta problemes. Alhora qualsevol crítica ens afecta molt i ens
pot crea inseguretat. Amb els anys
he après que el millor és trobar un
equilibri que et faci tocar de peus a
terra però també conèixer els teus
límits musicals. Compartir escenari amb diferents músics et fa evolucionar moltíssim, no només tècnicament sinó com a persona.

relats curts

Llenguatges
En viure envoltat sempre de
amb el gel antic de la
coves i penya-segats, Yul
superfície: Esuk. Transcrivia
havia ensinistrat l’oïda
febrilment moments
desenvolupant una prodigioirrepetibles, modulats per
sa habilitat per reconèixer
l’eco i associats a conceptes
l’eco de qualsevol so, fins i
interns. Quan tornà al seu
tot allà on era impossible la
país va escriure:
seva propagació. Yul es
Paktaaazasinesukyatibava del llavi inferior, amb
maegnipsakopraburmaizan[…]
la mirada primerament
(“Amor, perdona’m, torna,
perduda, després analíticahe comprat plumcake de
delirant i
nabius per
finalment
Emprengué un viatge esmorzar[…]) i
abrasadora,
llençà la carta
llarguíssim durant el a la bústia. La
esquitxada
amb
súplica contequal elaboraria un
espurnetes
nia vents que
porpra, color immens diccionari
dobleguen
que tenyia
paraigües,
els seus ulls d’avellana quan
robes lliscant per cossos,
tenia una idea brillant:Eureka!
grans de sucre sobre taules
Eka-eka-ca-a-a.
metal.litzades, la neu,
Emprengué un viatge
l’etiqueta i la carícia infantil.
llarguíssim, durant el qual
Una tarda Yul albirà en
elaboraria un immens
l’horitzó una columna de
diccionari. Arribà fins i tot
fum enlairant-se amb
fins a l’Índia, allà anotà el
estranys dibuixos. Un
frec d’una mà infantil
interrogant perfilà els seus
acariciant el marbre del
ulls.
palau: Paktaaa. Una jove
tallava l’etiqueta del seu
Amb la col.laboració de
vestit: Zasin. A Lapònia, una
l’Aula d’Escriptors
bola de 10 cm caigué en un
toll. La neu nova es fonia

Quan està dalt d’un escenari
es caracteritza per tocar el
contrabaix d’una manera molt
apassionada, fins i tot se’l
mira fixament com si l’estigués seduint.
Crec que no és passió pel contrabaix, sinó que és passió per
la música. Però és imprescindible que cada músic faci una relació íntima amb el seu instrument, ja que amb ell t’has de
passar moltes hores al dia. Potser em diferencio d’altres músics que toquen el contrabaix
perquè en general tenim la fama
de ser avorrits. Hi ha un acudit
de contrabaixistes sobre aquesta qüestió. Diu: en què es diferencia un contrabaix d’un taüt?

Els Verdi fan una retrospectiva de l’obra de Pere
Portabella. Després de la projecció del film Die Stille vor

No ho sé.
En què el mort està fora.

Bach, els Verdi han decidit recuperar en exclusiva la filmografia del cineasta Pere Portabella amb la projecció del Pont del
Varsòvia i, a partir del 14 d’agost, de Cuadecuc.

CEDIDA

cartellera
CINEMES
BOSQUE MULTICINEMES. Rbla. del Prat,
16 - Tel. 93 217 26 42.
• Superagente 86. Dv i ds, 16.05,
19.05, 22.05, 00.40; dg a dj, 16.05,
19.05, 22.05.
• Las crónicas de Narnia. De dv a dj,
16.00, 19.00.
• Eskalofrío. Dv i ds, 22.10, 00.40; de
dg a dj, 22.10.
• 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; dg a dj, 16.00, 19.00,
22.00.
• Kung Fu Panda. De dv a dj, 16.00,
18.05, 20.10.
• Hancok. 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.
• Tropa de élite. Dv i ds, 16.00, 19.00, 22.00,

00.40; dg a dj, 16.00, 19.00, 22.00.
• Postdata: te quiero. Dv i ds, 16.00, 19.00,
22.00, 00.40; dg a dj, 16.00, 19.00, 22.00.
• X-Files. 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.

• Sala 3: Un poco de chocolate. Passis:
16.00, 22.00. El incidente. Passis:
18.00, 20.00.

• Sala 5: Aliento (VOSE). Passi: 16.15,
20.05. Margot i la boda (VOSE). Passi:
18.20, 22.35.

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.

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: Posdata: te quiero. Passis:
16.15, 19.15, 22.15.
• Sala 4: Sexo en Nueva York. Passis:
16.00, 19.00, 22.00.

CASABLANCA-GRÀCIA. Girona, 175.
• Sala 1: Una chica cortada en dos. Passis: 16.00, 20.00. El incidente. Passis: 18.05, 22.05.
• Sala OZU: Aqua. El riu vermell. Passi:
16.00. A la soledad. Passi: 17.45. Buda
explotó por vergüenza. Passi: de dll a
dj, 19.20, 20.45, 22.15. The Masseur.
Passi: dv, ds i dg, 20.00. Riparo. Passi:
dv, ds i dg, 22.00.

VERDI. Verdi, 32 - Tel.: 93 237 05 16.
• Sala 1: Prométeme (VOSE). Passis:
16.30, 19.30, 22.30.
• Sala 2: Líbranos del mal (VOSE). Passis: 16.10, 18.20, 20.20, 22.30.
• Sala 3: Garage (VOSE). Passis: 16.15,
18.20, 20.20, 22.30.
• Sala 4: Pont de Varsòvia (VOSE). Passis: 16.00. Sueños del desierto (VOSE).
Passis: 17.35, 20.05, 22.30.

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: 16.00, 18.15, 20.30,
22.45.
• 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).

• 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 monólogos. Dll, 22 h. La fase anal. Dm,
21 h.
• Sala Xavier Fàgregas. Impro-show.
Dissabte, 20 h. Impro-fighters. Divendres, 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. Luismi.:
Ahora... ough! Dv, 20.30. Johnny
Ping Pong ‘un musical con pelotas’.
Dll, 21 h.
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Esports
Èric Lluent

entrevista

Adrià Arboix s’acomiada de l’Hoquei Claret després d’onze anys al club

“Vam reflotar la secció d’hoquei”
ÈRIC LLUENT

Adrià Arboix deixarà la
presidència del l’Hoquei Claret per motius
laborals aquest proper
31 de juliol després
d’onze anys de dedicació absoluta a la secció. Nascut a Sant
Hipòlit de Voltregà i
exjugador del primer
d’hoquei d’aquesta
població, una de les
seves principals tasques com a president
ha estat seguir amb la
secció en un moment
en què aquesta estava
més a prop de la desaparició que no pas una
altra cosa.

aquella època, vam posar-nos
en contacte amb Joan Vila,
exjugador del Barça i quatre
cops campió del món amb la
selecció espanyola i vam aconseguir la seva col.laboració en
el projecte com a entrenador
de l’equip.
Quin és el millor record que
s’empor
ta de la sev
’emporta
sevaa etapa al
club?
M’emporto molts, però potser
el millor és haver guanyat l’any
2004 el Premi Valors Cívics del
Districte de Gràcia. Portàvem
anys treballant en aquest sentit
i la veritat és que, personalment, em va fer moltíssima
il.lusió. Però també m’empor-

El Catalunya
infantil juga
el campionat
d’Espanya
È. LLUENT

L’equip infantil del CN
Catalunya està disputant aquests
dies el campionat d’Espanya de
waterpolo a Madrid. Dijous, els
graciencs van empatar a dos en
el seu primer matx de la competició i divendres, depenent
dels resultats, es poden classificar per a les semifinals del dissabte i la final del diumenge. Els
rivals del grup on competeix el
club de la Vila són el CN
Moscardó, el Waterpolo
Marbella i l’AR Concepción.
‘El cas Tato’

L’inici de la sev
sevaa etapa coma
pr
esident vvaa ser
president
ser,, per dir-ho
d’alguna manera, casual.
L’assemblea de pares i mares
de l’escola Claret va convocar
una reunió i jo hi vaig assistir
com qualsevol altre. La meva
sorpresa va ser veure que l’únic
punt de l’ordre del dia era la
dissolució de la secció d’hoquei.
Em vaig quedar parat i parlant
amb un altre pare vam demanar a l’assemblea si podien
aplaçar una setmana la votació.
Durant els pocs dies dels quals
vam disposar vam formar un
grup de gent decidida a reflotar
la secció de l’Hoquei Claret. I
així va ser com la temporada
1997-98 vaig començar com a
president.
Quins objectius es va marcar
la nova junta?
Per sobre de tot, que l’hoquei
fos un complement de la for-

“El millor record,
haver aconseguit
el Premi de Valors
Cívics de Gràcia”

EL FINS ARA PRESIDENT DE L’HOQUEI CLARET, ADRIÀ ARBOIX

mació dels nois que decidien
apuntar-s’hi. La base dels nostres
equips és la disciplina, la constància i l’esforç. Si es treballen
aquests aspectes els resultats segur que surten sols. A més, hem
volgut portar el nom de Gràcia a
tot arreu de Catalunya i des de
l’inici vam establir relacions amb
la conselleria d’Esports del Districte, el Consell de l’Esport Escolar de Barcelona, la Federació
Catalana de Patinatge i el mitjans
de comunicació de la Vila.

Al cap de tres anys de començar com a president de l’equip,
el 2000, es va celebrar els cinquanta anys de l’Hoquei Claret. Va ser un celebració històrica, oi?
Des de la temporada 97-98 ja
pensàvem en els cinquanta anys.
I després de moltes i moltes negociacions vam aconseguir que
es disputés un matx de primeríssima línia a la nostra pista. Un
duel entre els primers equips de
Barça i Voltregà. A més, per

to el record de veure que actualment tenim l’escola d’hoquei
consolidada amb equips a totes les categories i al voltant de
setanta infnts participant-hi en
ells.
Quina predicció de futur fa
per l’Hoquei Claret?
El seu futur és bo si es continua per aquesta línia de caràcter familiar, amb la implicació
de pares i mares. Els desitjo el
millor a la nova junta i que no
perdin mai les ganes i la il.lusió. Em fa llàstima deixar el
càrrec però ho faig amb molta
satisfacció perquè tots aquests
anys han valgut la pena.

La negociació esportiva dels
equips de Gràcia que més s’està perllongant en el temps durant aquest estiu és la de la renovació de l’entrenador del primer equip de waterpolo, Tato
García. Aquesta setmana tampoc s’han acabat de clarificar les
coses i caldrà esperar fins els
dies abans de les vacances
d’agost per confirmar al cent per
cent la seva continuïtat. De
moment, tot indica que García
seguirà ja que algunes de les tasques que està fent a hores d’ara
van enfocades a la temporada
vinent. Tato García és un dels
històrics jugadors del dream
team de l’entitat, que enguany
ha pujat l’equip, després de quatre anys a segona divisió, a primera divisió. La setmana passada, en una entrevista a L’Independent reconeixia que el seu
objectiu esportiu és retornar
l’equip a divisió d’Honor.
CEDIDA: ÀNGEL GARRETA

El CE Europa rebrà el Vilanova
en la primera jornada de lliga
Xavier Banal i Marc Gallicó, darreres incorporacions de l’equip
È. LLUENT

L’Europa ja coneix el calendari del
grup cinquè de la Tercera divisió.
A la primera jornada, que es disputarà el 31 d’agost al Nou Sardenya, els graciencs s’enfrontaran
al Vilanova, que va quedar dotzè
classificat la temporada passada,
una posició per sota de l’equip
escapulat. Després d’aquesta pri14

mera jornada l’Europa visitarà dos
camps consecutivament, primer
el del Banyoles i després el del
Santboià, un dels equips que va
promocionar a 2a B sense fortuna. L’inici de temporada, doncs,
serà intens i amb rivals tots ells
coneguts. El duel amb l’Espanyol
B, un dels conjunts més forts
d’aquesta lliga, serà el 26 d’octubre al camp gracienc i la tornada

el 15 de març a casa dels pericus.
L’últim partit de la lliga serà al
Nou Sardenya rebent un dels
equips assequibles d’aquesta temporada, ja que és de nova creació, el Miapuesta Vilajuïga, que
agafa el relleu del desparegut
Miapuesta Castelldefels. Xavier
Banal es va presentar durant la
setmana passada com una de les
novetats a la defensa escapulada

MARC GALLICÓ, PROCEDENT DEL MATARÓ, S’INCORPORA A L’EUROPA

procedent del M. Castelldefels.
Banal és un jugador amb gran capacitat defensiva tant a la línia
defensiva com al mig del camp,
realitzant tasques de contenció i

distribució. Aquest dilluns es va
conèixer també la incorporació de
Marc Gallicó, procedent del
Mataró i que juga com a extrem
esquerre.
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Activitat econòmica
Meritxell Díaz

reportatge

La Casa Vicens segueix en venda un any després que s’anunciés

Sense compradors a la vista
CEDIDA

Un any després que es
posés a la venda per
internet, la Casa Vicens
segueix sense comprador. El web es manté
actiu, en cinc idiomes –
anglès, rus, japonès,
àrab i xinès– i amb
informació sobre l’arquitecte Antoni Gaudí,
el seu treball, detalls
sobre la Casa Vicens,
fotografies de l’interior
de la finca del carrer
Carolines i les dades
del venedor, a l’espera
d’una possible oferta.

Tot just es va anunciar que la
Casa Vicens es posava a la venda, van donar-se a conèixer les
xifres per les quals cinc possibles inversors estarien interessats en adquirir l’immoble: 35
milions d’euros. Cap al desembre, capçaleres estrangeres
com The Wall Street Journal, The
Independent i The Daily
Telegraph publicaven a les seves pàgines que la finca de quatre plantes amb 698 metres quadrats, havia rebaixat el seu preu
inicial en cinc milions d’euros.
El web Casavicens.es presenta
la finca com “una obra mestra
coneguda arreu del món, una
oportunitat única per adquirir
una propietat dissenyada pel

LA FAÇANA EXTERIOR DE LA CASA VICENS, AL CARRER DE LES CAROLINES

genial Antoni Gaudí”. El comitè
de venda d’Altadición Inversiones
Seguras també matisa a internet
que es compromet a reunir-se
amb les persones interessades en
adquirir la propietat i discutir els
detalls.
La família Herrero Jover, propietària de la Casa Vicens, no manifesta cap pressa per vendre
l’obra de Gaudí. De fet, asseguren que és la immobiliària la que
intenta captar compradors i que
els membres de la família li han
deixat fer fins que arribi un comprador.
En el seu moment, la Generalitat
ja va advertir que no es podria

modificar l’estructura i que
qualsevol canvi substancial o
reforma necessitaria d’un permís especial perquè la finca
forma part del Patrimoni de la
UNESCO des del 2005. Durant tot el procés, la família propietària també ha expressat el
seu interès perquè, en cas de
venda, la Casa Vicens conservi el seu esperit.
La característica principal
d’aquest edifici són les rajoles
de ceràmica, que recorden
l’origen de la Casa Vicens, encarregada per Manuel Vicens,
propietari d’una fàbrica de ceràmica.

Solucions
dels mots
encreuats
(núm. 80)
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6. Repensar mola

Eva Piquer

gràcia independent

la torratxa

IL.LUSTRADOR: MARC TORRENT

Fa ben poques setmanes, l’alcalde de Gràcia
concedia una entrevista a L’Independent on
anunciava que convocaria 200 personalitats
per “repensar Gràcia”.
Ens agrada la idea,
però fem una proposta: que es faci primer
un document que ens
digui com som i què
ens passa, per tal de
poder treballar amb
garanties.

L’Independent, número 259,
setmana de l’11 de juliol. Declaracions del regidor del districte (l’alcalde Espriu): “No es
pot viure de gestió, al 2009 cal
repensar Gràcia”.
Celebrem que l’alcalde camini en la mateixa direcció amb
què nosaltres vam iniciar
aquesta columna, allà pel gener d’aquest any. Com que ens
consta que Espriu no sempre
llegeix els nostres articles, hem
d’atribuir la coincidència a una
tònica general. Hem arribat a
la conclusió que la tendència
a reinventar-ho tot és un signe dels temps que corren. Fa
ben poc, l’Ajuntament mateix
va repensar la seva revista de
pensament, Barcelona Metròpolis Mediterrània, i la va consagrar a l’activitat repensativa;
al CCCB, autèntic think tank
de la cosa urbana, ja fa temps
que estan posats en aquesta
tasca; i fins i tot Endesa, ariet
de la comunicació de masses,
ens anuncia en els seus spots
que això de repensar mola: “no
va a ser fácil, pero ¿hay algo
más ilusionante que reinventar
el mundo?” Estem sentenciats?
¿És possible que d’aquí a uns
anys la gent recordi la primera dècada del mil . lenni per
l’obsessió repensativa, igual
com recordem els 80 per la
laca i les hombreres exagerades?
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L’administració local ha decidit
compartir el seu lideratge amb
200 ments pensants, diu l’alcalde
Espriu, que hauran de donar idees per al futur del districte. Fa
gairebé deu anys, unes altres 200
ments pensants (¿seran les mateixes?) es van reunir al Teatreneu
en un congrés anomenat “Gràcia
cap al 2000” d’on van sortir idees en quatre àmbits: cultura, urbanisme, política i economia.
Algunes d’aquelles idees són avui
realitat, d’altres van quedar en els
llimbs del que últimament se’n
diu “cabòries”. Intentar establir
comparacions amb aquell moment és inútil. Us en recordeu
de com érem l’any 1999, quan es
va fer aquell congrés? No només

ha canviat la conjuntura: el que
realment ha canviat és tota l’estructura social de Gràcia, i ens
sembla que encara no ens hem
fet prou a la idea de què significa això.
L’alcalde anuncia un nou congrés
per a la tardor del 2009, deu anys
després. Encara tenim temps, i
precisament per això, sol.licitem
que es faci una mena de congrés
o estudi previ, no sota el signe
del “repensar”, sinó del “retratar”.
Caldria que el Consell del Districte, o qui sigui, es posi a analitzar a fons com som, en què
gastem els diners, en quins països hem nascut, quines noves
botigues hem obert. Què entenem avui per cultura i què és la

cultura popular, com ens movem per Gràcia, com ens relacionem amb la resta de
Barcelona, quin paper juguem
en aquesta gran àrea metropolitana de la que som centre geogràfic. Aquest document podria ser un punt de partida per
saber què hem de repensar.
Només així podrem afrontar
amb garanties que el futur congrés sigui “un encontre d’idees
lliures i desvinculades de qualsevol tòpic o fotografia fixa, un
fòrum de debat i reflexió imaginatiu i si convé arriscat, sense motlles rovellats ni encotillaments estèrils”, com va ser
aquell llunyà Congrés “Gràcia
cap al 2000”.

Recordo un pot de Cola-Cao
que caducava el 1992. Jo
era petita i m’imaginava
que en aquell futur llunyà
aniríem tots amb coets
amunt i avall. Però va
arribar el 92 i encara ens
desplaçàvem amb els
mitjans de transport de
sempre.
Avui, en canvi, l’any 2014
em sona massa a prop. No
ens veig vestits d’atronautes, llavors. Ja firmaria si
em diguessin que el 2014
estaran acabades les obres
de la plaça Lesseps.
Recupero via Google una
notícia inquietant: un
asteroide de grans dimensions podria xocar contra la
Terra justament el 2014.
Ho van alertar fa cinc anys
un grup d’astrònoms nordamericans als seus
col.legues britànics.
L’impacte d’aquest asteroide
contra la Terra podria tenir
l’efecte de vint bombes
atòmiques com la d’Hiroshima. Ara bé, les probabilitats que s’arribi a produir
una catàstrofe són ínfimes:
una entre 909.000. Tenim
l’estadística a favor. Però, ai,
de més verdes en maduren.
La data de la potencial
col.lisió és el 21 de març
del 2014. Si hem de
convocar un referèndum
per la independència,
oblidem-nos de l’11 de
setembre i fixem-lo abans
del 21 de març. Només
faltaria que els polítics es
posessin d’acord però
després el plebiscit no es
pogués celebrar perquè un
asteroide capritxós ens
aixafa la guitarra.

