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MEMÒRIA

ICV-EUiA vol que el

Cinc d’Oros honori

Pi i Margall

6
SANT MEDIR

La festa dolça del

3 de març pateix

baixes per la crisi

L’amiant alenteix l’enderroc de la Cibeles

Com va succeir amb l’enderroc
de les atraccions del Caspolino de
la plaça Gal·la Placídia, la recon-
versió de la finca del carrer
Còrsega on hi havia la històrica
sala Cibeles també s’ha trobat amb
el problema afegit de l’amiant, fet
que ha alentit el procés d’ender-
roc de la façana i de la teulada.

Aquesta setmana, justament, des-
prés de l’aturada que va suposar
fa setmanes la detecció de l’ami-
ant i la petició dels permisos de
seguretat, ja s’ha pogut executar
la part més visible de l’enderroc,
de manera que la sala de ball ja ha
quedat com un solar. Els respon-
sables de l’obra, no obstant això,

ÈRIC LLUENT

sostenen que aquest imprevist no
afectarà el calendari d’obres per a
la construcció de 40 habitatges
dotacionals per a gent gran, que
també inclouran un Centre
d’Atenció Primària i que es pre-
veuen inaugurar el 2011.

Pàgina  6

MERITXELL DÍAZ

Les petjades

del temporal

a Gràcia

A les 11.15 del matí de dissab-
te, Gràcia entrava en fase
d’emergència pel vent. El mer-
cat de l’Estrella va tancar per
evitar incidents, vuit persones
van ser desatllojades del seu
habitatge al carrer Morató, i les
instal.lacions del CN Catalunya
i el CE Europa van quedar mal-
meses. Aquestes són només al-
gunes de les petjades del vent.

Crònica. Pàgina 8
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La crisi arriba a Sant Medir
Era gairebé un miracle, com el del forner de Gràcia que

l’any 1830 va curar-se una greu malaltia peregrinant fins a

Sant Cugat i va instaurar la tradició de Sant Medir; era un

miracle que en temps d’individualisme i desafecció social

com els actuals, una celebració popular -sense la maquinà-

ria del finançament municipal al darrere- aguantés de

manera tan forta. Trenta colles de Sant Medir, la més

antiga creada l’any 1861 i la més nova l’any 2000, havien

configurat fins ara el número màgic de la fortalesa dels

simpàticament anomenats paveros de Sant Medir, aquella

gent presumida i un xic vanitosa que sortia a cavall o en

brec cada 3 de març a passejar-se pels carrers llançant

caramels al poble pla. Aquestes trenta colles superaven, tot

i que la celebració és més concentrada, l’altra gran demos-

tració de força popular de Gràcia: la Festa Major, que ja fa

temps que va començar a reduir el nombre de comissions

de festes de carrers guarnits.

La situació per a la festa de Sant Medir encara no és greu:

l’any passat va ser la colla La Camèlia, creada el 1973 i

amb seu al bar Roure de la placeta Sant Miquel, qui va

retirar-se elegantment, i enguany el degoteig afectarà la

colla Torrent de l’Olla, en

marxa des de 1990 i amb

seu a l’Emblemàtic Cafè

de Torrent de les Flors. Ja

hem passat, doncs, de 30

colles a 28.

La situació no és greu però

en aquests temps de crisi

ens hem de felicitar que la cosa no sigui pitjor. Algú s’ha

parat a pensar l’esforç econòmic que suposa vestir-se de

romeu o romeva, llogar un cavall, un brec o un camió,

comprar tones de caramels i alhora estar associat en una

causa que a la pràctica dura un dia? A tall d’exemple,

interessarà saber que cada romeu paga entre trenta i

quaranta euros cada mes, que cada brec costa uns mil

euros, que cada cavall se’n va als 300 euros i que un camió

es mou entre els 300 i els 400 euros. Faci’n números i

afegeixin el simple detall que bona part de les colles de

Sant Medir estan formades per famílies senceres. Multipli-

quin, multipliquin... mentre l’únic esforç que han de fer la

majoria de graciencs és esperar que arribi la festa i procu-

rar-se una bossa de plàstic per recollir caramels. Amb més

de 150 anys de tradició, la festa de Sant Medir necessita

ara més empenta popular que mai. Perquè no calgui un

altre miracle, com el d’aquell forner de Gràcia.

La situació no és greuLa situació no és greuLa situació no és greuLa situació no és greuLa situació no és greu
però en aquests tempsperò en aquests tempsperò en aquests tempsperò en aquests tempsperò en aquests temps
ens hem de felicitarens hem de felicitarens hem de felicitarens hem de felicitarens hem de felicitar
que no sigui pitjorque no sigui pitjorque no sigui pitjorque no sigui pitjorque no sigui pitjor
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cartes al director ull de dona

Viure al Coll

Pepi Girón

Visc al barri des de fa

trenta anys. Com a aspec-

tes positius podem veure

tots els canvis urbanístics:

ampliació de les voreres,

plantació d’arbres,

instal.lació de mobiliari

urbà com les escales

mecàniques i un ascensor

que facilita l’accés als

carrers amb més desnivell.

I l’ampliació de les línies

de transport públic.

Com a aspectes negatius

destacaria l’aparcament.

Cada dia és més difícil,

després d’una jornada

laboral, poder aparcar. Les

escales mecàniques només

són de pujada i haurien de

ser també de baixada i

l’enfonsament del túnel ha

retardat, encara més,

l’arribada del metro al

barri. Anar de compres és

bastant cansat, pel desni-

vell tan alt que tenim.

Quan anem al mercat de

Llobregós, cal agafar

l’autobús, el 87, que passa

cada quart d’hora o més...

Quan ve, puges com pots i

vas com les sardines,

patint les empentes. Quan

arribes a casa, el menjar

ja està rescalfat i el peix

tot descongelat.

D’una banda, s’ha millorat

la imatge del barri i els

veïns hem guanyat una

mica de qualitat de vida.

Per l’altra, encara queda

molt per fer per facilitar el

benestar dels seus habi-

tants, joves i grans. 

El confidencial

de L’Independent el dependent

La propietat intel.lectual és una de

les grans batalles del segle XXI, el

segle del copy & paste, tot i que enca-

ra no ha arribat la sang al riu. És el que

els ha passat als amics de Limaloca, els de

les samarretes del carrer la Perla, que han

llançat una remesa amb la cara de l’humorista

Eugenio i la seva frase cèlebre: “El saben aquel que

diu...”. L’advocat de la família ja s’ha posat en contac-

te amb ells. Que acabin la tirada i ni una més. Ai...

Quan era petita venia

amb els meus pares a

visitar a uns amics que

vivien a la plaça Lesseps,

ho feia en tramvia. Mai

vaig poder imaginar que

passats uns anys, després

de casar-me, m’hi queda-

ria a viure a la mateixa plaça.

M’agradava el seu especial
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Ha arribat Obama,

el primer president

negre dels Estats Units.

Sembla que és una bona

notícia perquè amb ell

comença una nova era.

Però m’entra un temor:

s’estan generant massa expec-

tatives en una única persona.

Se’l dibuixa com un salvador,

que tanca Guantánamo, retirarà

les tropes d’Iraq, resoldrà la

crisi econòmica, ha dissenyat un

pla per crear nous llocs de

feina... Però tot això són propos-

tes de no fàcil execució. Aconse-

guirà tirar-les totes endavant i

que siguin exitoses? Aquí està el

dubte. No deixem de banda que

un president és també el seu

equip de consellers i que moltes

vegades està lligat de peus i

mans. Creuem dits.

Marta Alegret

encant per la seva senzillesa,

tot i estar molt estructurada i

amb algunes barreres arquitec-

tòniques per poder passejar,

però tot així era maca. Però,

què ha passat ara? Ens han

construït una plaça que quan

surto a la meva terrassa

només hi veig estructures

verticals sense cap criteri

concret. On està el verd dels

arbres? És ara, o serà, una

plaça gris i dura, a més de rara.

Com han pogut fer enginyers i

arquitectes una cosa tan lletja i

trista? No sé què representen

tots aquests monuments tan

estranys. Tampoc m’explico la

instal·lació d’un amfiteatre que

només servirà per a fer botellot

el cap de setmana. Em sap greu,

però no em puc resignar.

M’agradaria que aquesta plaça

s’assemblés més a la que vaig

conèixer de jove. A dia d’avui, i

tal i com estan les coses,

podem dir que s’han lluït.

Ana Maria Domènech

O
b

a
m

a



3

de Gràcia
30 de gener de 2009

l’independent OPINIÓ

staff

ÉS UNA INICIATIVA DE: AVV VILA DE GRÀCIA,

DEBARRIS I GRÀCIAWEB. CONSELL DIRECTIU:

ALBERT BALANZÀ, JORDI GASULL, JOAN LOU.

DIRECTOR LOCAL: ALBERT BALANZÀ.

REDACTORA EN CAP: MERITXELL DÍAZ.

REDACCIÓ: CARINA BELLVER, ADRIÀ

CORTADELLAS, CLARA DARDER, ALBERT GARCÍA,

LÍDIA HARO, ÈRIC LLUENT, CARLOTA MATALLANA,

PATRICIA MONGE, ANDREA RODOREDA, XAVI

TEDÓ. MAQUETACIÓ: SERGI LOU.

COL.LABORACIONS: JORDI ALBERTÍ, ÀLEX

BOSCH, LLUÍS BOU, FERRAN CASAS, JAUME

CLOTET, ÀNGEL GARRETA, PEP GORGORI, MIKE

IBÁÑEZ, GERARD MARISTANY, PERE MARTÍ, SERGI

MARTÍN, JOAN MILLARET, SERGIO OLIVEROS, EVA

PIQUER, TRISTRAM, RAFEL VALLBONA, VOCALIA

DE LA DONA DE L’AVV. FOTOGRAFIA:

FRANCESCA BIACCHESSI, NONA CODINA, ÒSCAR

MEJÍAS, MÍRIAM NÚÑEZ, ORIOL VILA.

PUBLICITAT: SANDRA GAMBOA. DISTRIBUCIÓ:

CET LABOR-90. IMPRIMEIX: CG CANIGÓ S.L.

DIPÒSIT LEGAL: B-32478-00

DISTRIBUCIÓ CONTROLADA PER PGD

LA PERLA, 31, 08012 - BARCELONA

Tel. 93 217 44 10

EDITA: DEBARRIS, SCCL

DIRECTOR: ALBERT BALANZÀ

AMB EL SUPORT DE:

NÚM. 282

NÚM. 282

Fotos i textos: Ester Casals i Meritxell Díaz
què en penseu...

CREIEU QUE LA NOVA DIRECTIVA EUROPEA SOBRE PIROTÈCNIA POSA EN PERILL ALGUNES DE LES TRADICIONS CATALANES? VOTA A INDEPENDENT.CAT

...de la retallada dels horaris de la Festa Major?

Margarida Segarra

mestressa de casa

Marlén Martín

estudiant

Marc Liberia

cambrer

Roberto Palacios

estudiant

Per mi, millor si la Festa Major

no se celebrés. Així podria

marxar abans de vacances. I el

mateix passa a la nit, si

pleguen abans, jo també podré

plegar abans. 

Si la intenció de la mesura és

fer que la festa sigui més

pacífica, això només es podrà

saber un cop passi la propera

Festa Major. Dependrà de la

gent que hi vingui. Jo crec que

parlant, la gent s’entén i que es

podria haver pensat en altres

mesures. 

No conec quina ha estat

l’evolució de la Festa Major. És

cert que si acaba més tard,

sembla que hi pugui haver més

problemes, però no té perquè.

Dependrà del bon rotllo i de les

ganes de fer una festa

tranquil.la. 

Em sembla una bona idea. Hi

ha gent que l’endemà treballa i

així podran descansar mitja

hora més. No crec que aquesta

retallada sigui en detriment de

la Festa perquè els qui l’orga-

nitzen, la porten dins. Com més

tard acaba, més possibilitats

hi ha que hi hagi problemes. 

Resposta a Oriol Bohigas

En el periòdic El País del dia

7 de gener, varem poder

llegir un article de l’arquitec-

te Oriol Bohigas, titulat Plaza

de Lesseps, en el qual hi fa

una exposició magistral del

disseny urbà que s’ha

impulsat des de l’ajuntament

barceloní, i posant com a

exemples la plaça dels

Països Catalans, l’avinguda

Icària i Diago-

nal Mar entre

d’altres. En

l’esmentat

article,

Bohigas

s’expressa

amb un

llenguatge que en gran

mesura és només compren-

sible per als doctors en

arquitectura o per als

estudiosos de l’història de

l’art, però que a grans trets

ve a dir que Barcelona en els

darrers anys ha servit de

conillet d’índies perquè

alguns il.luminats hi pogues-

sin experimentar lliurement

les seves elucubracions

August Bernat, veí de Lesseps

tribuna

arquitectòniques, amb unes

particulars característiques

que defineix com a “paisatge

artificial”, i que segons el

mateix Bohigas són la base

d’unes innovacions que encara

no s’han pogut pair. Però,

malgrat aquesta dificultat, que

defineix una línia de disseny

que no agrada a la ciutadania,

s’hi ha volgut insistir a la plaça

de Lesseps amb

una

contundència

aclaparadora,

per això els

veïns ho han vist

com un disseny

imposat.

En el seu article Bohigas diu

textualment: “Quan els veïns

demanaven d’incloure a la

plaça una referència a l’obra

d’enginyeria de Lesseps (...)

havien d’haver sabut que tot

plegat es concretaria formal-

ment segons l’estil del dis-

senyador, que era precisament

l’arquitecte que havia iniciat

l’idea del paisatge artificial a la

plaça dels Països Catalans”.

Davant d’aquestes afirmaci-

ons cal fer algunes

puntualitzacions. En primer

lloc cal que se sàpiga que els

veïns mai no varen demanar

cap referència de l’obra de

Lesseps a la plaça, és però

comprensible que hom pugui

creure que ha estat així si

l’esmentada referència ha

estat insinuada o expressa-

ment demana-

da pel repre-

sentant dels

veïns davant de

l’ajuntament, i

aquest sí que

sabia la tendèn-

cia avantguar-

dista del senyor Viaplana. És

doncs comprensible que sonin

els tambors de guerra a la

vista dels resultats.

En segon lloc, cal deixar molt

clar que quan es va començar

a moure la remodelació de la

plaça de Lesseps, potser ni

mitja dotzena de veïns en

sabien res del senyor Albert

Viaplana ni de la seva línia

professional, el que sí que

JOSEP LLUÍS SÁNCHEZ

varen saber aviat és que

aquest arquitecte els havia

estat adjudicat en haver

guanyat el concurs d’obra

promogut per l’ajuntament, i

que per tant, per a bé o per

a mal, ell era el responsable

directe del que s’acabés

fent a la plaça, però això

tampoc no els obligava a

saber quines eren les

visions i tendèn-

cies d’aquest

senyor.

Deixant a part

totes les consi-

deracions

tècniques,

estructurals i

culturals que exposa el

senyor Bohigas, una cosa

està clara, els veïns han

esperat de manera pacient i

cívica fins a veure els

resultats, i quan aquests han

quedat prou demostrats han

expressat el seu sentiment,

no els agrada, no ho volen,

però, de ben segur, encara

haurem de seguir parlant

d’imposició. 

Els veïns han esperatEls veïns han esperatEls veïns han esperatEls veïns han esperatEls veïns han esperat
de manera pacient ide manera pacient ide manera pacient ide manera pacient ide manera pacient i
cívica fins que hancívica fins que hancívica fins que hancívica fins que hancívica fins que han
vist els resultatsvist els resultatsvist els resultatsvist els resultatsvist els resultats

Avui vull fer un homenatge

a tots aquells qui, en algun

moment o altre, han tingut

una idea enginyosa. En una

conversa entre amics se’n

plantegen diverses d’inèdi-

tes i originals que, de tirar

endavant, segur tindrien

èxit. Per exemple, fabricar

llesques de mantega per fer

biquinis, molt pràctiques per

no haver d’untar el pa. O un

comandament a distància

per a l’ascensor, que et

permetria demanar-lo

mentre tanques la porta de

casa –un invent per econo-

mitzar el temps que de ben

segur agrada a aquells que

viuen a edificis alts. O una

alarma incorporada a les

claus perquè de la mateixa

manera que un es truca al

mòbil quan no el localitza,

podria trucar a les claus i

estalviar-se aquells segons –

a vegades minuts– de

desesperació. La idea de

muntar un restaurant amb

dret a migdiada també va

aparèixer, llàstima que

resulta que el negoci ja

existeix. És probable que

moltes d’aquestes idees no

vegin mai la llum però com

deien els d’Adidas, Impossi-

ble is nothing. Que l’home-

natge també sigui una crida

a no parar mai de pensar. 

M
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Idees

el bloc

Barcelona és el conillBarcelona és el conillBarcelona és el conillBarcelona és el conillBarcelona és el conill
d’índies perquèd’índies perquèd’índies perquèd’índies perquèd’índies perquè
alguns ilalguns ilalguns ilalguns ilalguns il.....luminatsluminatsluminatsluminatsluminats
experimentinexperimentinexperimentinexperimentinexperimentin
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Aposta per l’escola pública

El grups polítics que formen

el Govern de Catalunya

varem acordar en iniciar el

present mandat quin seria

el programa d’actuació de

Govern durant els 4 anys de

legislatura, fruit d’això va

néixer l’anomenat Acord

d’Entesa. Aquest, entre

moltes d’altres coses,

estableix “fomentar i consoli-

dar el servei públic d’educa-

ció, garantint els instruments

i recursos que permetin la

seva màxima qualitat”.

Aquest és el criteri que

hauria d’impregnar la nova

Llei d’Educació, perquè es

consolidés a Catalunya una

escola publica i es garantís

la seva qualitat i gratuïtat i

la cohesió social.

El text que va aprovar el

Govern el darrer mes de

juliol, el qual integraria la Llei

d’Educació de Catalunya, no

va tenir el suport dels

consellers del Govern de la

Generalitat de la nostra

coalició d’ICV-EUiA, ja que

encara que aquest Projecte

de Llei inclou aspectes

positius, no dóna solució al

que seria un aspecte bàsic

per a nosaltres, establir un

servei que posi fi a la

dualitat entre l’escola pública

i la xarxa privada concerta-

da d’educació.

Això no es qualsevol cosa,

sinó que significa acabar

amb la segregació de la

societat per raó de classe

social, gènere, orígens, etc. i

amb la influència de l’esglé-

sia a l’escola.

Ara el Projecte de Llei està

al Parlament on s’iniciarà el

Mercè Civit, diputada al Parlament de Catalunya per ICV-EUiA

tribuna

seu procés d’esmenes. Durant

aquest procés el grup parla-

mentari d’ICV-EUiA treballarà

perquè els continguts del

Pacte Nacional d’Educació

siguin presents a la Llei.

Una Llei tan important com

aquesta ha de comptar amb

un ampli consens social i

polític. Per a nosaltres és

prioritari l’acord amb la

comunitat educativa, i

continuarem treballant amb

ella, amb les seves propos-

tes i també amb les seves

mobilitzacions com hem fet

fins ara. Aquest està per

sobre del consens amb la

dreta, la qual té una visió

mercantilista de l’ensenya-

ment i que durant els seus

vint i escaig anys al Govern

de la Generalitat ha

prioritzat l’escola privada i

concertada en detriment de

la pública. 

FLICKR: MINVERVAH

Lluís Bou

Zapatero i les tres

taifes del govern

José Luis Rodríguez Zapatero i José

Montilla són polítics que treballen de forma

curiosa. És per la manera com intenten

torejar el que es troben al davant. El president del govern

espanyol no dubta a enganyar. És sorprenent que alguns

mitjans de comunicació li ho perdonin com una audàcia

simpàtica. Perquè això sempre acaba tenint males conse-

qüències. Zapatero diu a cadascú el que vol sentir. Entra

així en contradiccions flagrants. És el que ha fet amb la

negociació del finançament. Vostè, lector, ho deu haver vist.

A cada president autonòmic que va rebre a la Moncloa li va

comprar el que reivindicava. Tots contents, i per tant

enredats.

El problema d’aquesta manera de fer és que el final es veu

la trampa. Hi ha sempre algú a qui Zapatero traeix. És la

gran causa que l’acord del nou finançament sigui tan difícil

de tancar. S’endarrereix termini rere termini, des d’aquell

llunyà 9 d’agost, passant pel

17 de novembre promès a

Joan Saura per Maria Teresa

Fernández de la Vega i pel

31 de desembre pactat

entre els dos presidents. A

Zapatero li fa mandra

arribar a la resolució,

perquè se li veurà la traició. I com que el PSC està al govern

català i al central, no té força per obligar-lo a accelerar.

El finançament tindrà perdedors, que naturalment seran els

qui disposen de menys capacitat de pressió real sobre el

president espanyol. Molt em temo que Zapatero ja en va

insinuar la resposta quan va dir que el PSC és ell; és a dir,

que el PSOE és qui aporta els vots al PSC.

Montilla no governa com Zapatero. No utilitza la tàctica del

mentider sinó la del qui dia passa any empeny. És la manera

que ha triat per esquivar que el tripartit són tres governs

alhora, és un regne amb tres taifes. Ho hauran vist amb la

manera unilateral d’actuar de Saura amb el límit dels 80

quilòmetres per hora i el conflicte diplomàtic que ha originat

amb Israel, aplaudit per ICV-EUiA. Joaquim Nadal criticava fa

pocs dies la mesura viària i el PSC arrufava el nas per les

declaracions del conseller respecte el conflicte de Gaza. Ho

feia des de l’altra taifa. A Montilla li han fet mal els dos

episodis protagonitzats per Saura. El govern com a tal perd

la centralitat, s’escora cap on vol Iniciativa per Catalunya.

Però com que el tripartit són tres taifes, a Saura no el pot ni

tocar. Montilla només pot fer que avalar-lo. Tan sols ICV té

competències sobre Saura. 

la setmana

Saura fa mal a MontillaSaura fa mal a MontillaSaura fa mal a MontillaSaura fa mal a MontillaSaura fa mal a Montilla
però el president nomésperò el president nomésperò el president nomésperò el president nomésperò el president només
el pot avalar; no téel pot avalar; no téel pot avalar; no téel pot avalar; no téel pot avalar; no té
poder sobre el consellerpoder sobre el consellerpoder sobre el consellerpoder sobre el consellerpoder sobre el conseller

EEEEEl Pl Pl Pl Pl Prrrrrojecte de Llei noojecte de Llei noojecte de Llei noojecte de Llei noojecte de Llei no
posa fi a la dualitat deposa fi a la dualitat deposa fi a la dualitat deposa fi a la dualitat deposa fi a la dualitat de
l’escola pública il’escola pública il’escola pública il’escola pública il’escola pública i
la xarxa privadala xarxa privadala xarxa privadala xarxa privadala xarxa privada

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

la vinyeta l’enquesta
Ester Casals
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Política
Espriu demana al PSC més relació

dels seus militants amb Gràcia
Adverteix que no es pot actuar en solitari quan cal consens amb ICV-EUiA o amb ERC

El PSC és el partit amb

més militants del dis-

tricte (408), governa

Gràcia en coalició amb

ICV-EUiA, té un tracte

preferent d’acords amb

ERC... però no aconse-

gueix penetrar del tot

en el teixit social. O no

tant com voldria el seu

primer secretari i alho-

ra regidor del districte,

Guillem Espriu. Aquesta

és el missatge i els

deures que va posar als

militants Espriu dijous

en l’assemblea de

l’agrupació.

ALBERT BALANZÀ

A l’assemblea ordinària del PSC,
que serveix sempre per encarar
l’any, no hi va haver espai gaire
per a l’autocomplaença. “Cal apre-
tar en la discrepància perquè la
tensió és necessària”, apuntava el
regidor Guillem Espriu a aquest
setmanari poques hores abans de
l’assemblea de dijous repassant les
notes del seu discurs.
Al seu parer, el PSC ha d’obrir
enguany una nova etapa de més
relació i de més rebuda d’infor-
mació amb els agents socials, amb
les entitats i amb els veïns i veï-
nes anònims no adscrits de la Vila.
“Ha de ser un acostament sense
intromissió”, afegeix el primer
secretari. Que s’aconsegueixi l’ob-
jectiu sense que es noti.
Per això, l’assemblea va ratificar
la nova executiva, de la qual for-
men part noves incorporacions
com l’exconsellera i històrica di-
rigent Marina Bru, que és la nova
presidenta de l’agrupació després

d’una etapa en què aquesta cadi-
ra estava buida, i l’exdirigent ve-
ïnal de plaça Revolució Joan Egea.
L’entrada d’aquests dos veterans
ajuda a equilibrar una agrupació
cada vegada més jove, amb una
forta entrada de gent d’entre 30 i
40 anys.
El socialista Guillem Espriu, en
el seu discurs, també va adver-
tir que cada vegada els militants
hauran d’assumir que el PSC de
Gràcia ha d’articular “diferents
respostes” en tant que agrupa-
ció i en tant que govern, on les
decisions en aquest últim àmbit
s’han de prendre “per consens”
amb la coalició d’ICV-EUiA o
amb ERC. 

ELS CONSELLERS DEL PSC, AL COSTAT DELS D’ICV-EUIA, EN UN PLENARI DE GRÀCIA

ERC demana una junta de

portaveus extraordinària

L’anomenat soci preferent del PSC,
a Barcelona i a Gràcia, ha propo-
sat a l’equip de govern que for-
men socialistes i ICV-EUiA la
convocatòria d’una junta de por-
taveus extraordinària que abordi
iniciatives que, segons ERC, no
poden esperar ni a la junta ni al
ple ordinaris marcats per als 24
de febrer i 5 de març, respectiva-
ment. La primera demanda d’Es-
querra, segons explica el porta-
veu dels republicans, Àlex López,
és una “avaluació preliminar” dels

danys ocasionats per la ventada
a Gràcia, que es va acarnissar
sobretot en els barris del nord
(vegeu pàgina 8). La segona pe-
tició és informació sobre els pro-
jectes del Districte que opten al
fons d’inversió local. La tercera
qüestió té a veure amb l’ofensi-
va dels republicans contra la di-
rectiva europea que limita l’ús
del foc en el calendari festiu, i
proposen una declaració de su-
port al manifest de la Federació
de Diables i Dimonis.

Esclata un artefacte explosiu a

l’oficina de la Seguretat Social

A.B.

Sense reivindicar l’acció, com ha
succeït en les últimes vegades a
Gràcia, un grup de desconeguts
va atemptar la matinada de di-
lluns a dimarts contra les ofici-
nes de la Seguretat Social ubica-
des al número 4 carrer Sant
Antoni Maria Claret sense cau-
sar desperfectes importants.

Els fets van succeir cap a les dues
de la matinada quan van esclatar
un artefacte explosiu construït a
partir de dues bombones càm-
ping gas. La deflagració es va sen-
tir al barri i va deixar rastre a la
columna i als esglaons de l’entra-
da, però la majoria de veïns l’en-
demà sabien que havia passat al-
guna cosa pel soroll dels cotxes
de policia que s’hi van acostar.

Ara feia ja prop de tres anys que
no es produïa un atemptat
d’aquestes característiques a Grà-
cia. L’últim va ser l’atac amb còc-
tels molotov contra un pàrquing
amb cotxes policials al carrer
Massens el 7 de juny de 2005.
També el 2005, el 17 de gener,
grups anarquistes van atemptar
contra el Centre de Reinserció
de Presos del carrer Gran. L’ARTEFACTE VA DEIXAR RASTRE A LA COLUMNA I ALS ESGLAONS

ÈRIC LLUENT

ÈRIC LLUENT
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A.B.

El grup municipal d’ICV-EUiA
a Gràcia està ultimant la pro-
posta que presentarà també a
l’Eixample a través dels seus
representants perquè es refaci
la simbologia de l’actualment
anomenada plaça Joan Carles
I, a l’encreuament entre la Di-
agonal i el passeig de Gràcia,
en terrenys de l’Eixample però
porta autèntica d’entrada a la
Vila. El conseller d’ICV-EUiA,
david Companyon, assegura
que es vol tancar una proposta
“de manera consensuada” però
que les línies de treball es con-
centren a restituir la figura de
Pi i Margall, amb el medalló
que van fer desaparèixer les
autoritats franquistes i almenys
el rebateig de l’estàtua de la
Victòria. En la línia de les ar-
gumentacions que va aportar
l’historiador local Josep Maria
Contel després que l’Indepen-
dent fes pública la preparació
de la moció d’ICV-EUiA (ve-
geu núm. 277 i 279), Com-
panyon admet que l’estàtua no
va ser erigida pels franquistes
“però sí utilitzada” i que, per
tant, almenys “ha de deixar de
ser coneguda com de la Victò-
ria”, que al seu parer remet
directament a la victòria de la
dictadura. També el grup mu-
nicipal d’ICV-EUiA insisteix
que la plaça ha de recuperar
també el seu nom popular, la
plaça del Cinc d’Oros, i per-
dre el de Joan Carles I, que va
ser estrenat el 1981 poc des-
prés del cop d’Estat. 

ICV-EUiA vol

que el Cinc

d’Oros honori

Pi i Margall

L’atemptat, no reivindicat, amb dues bombones de càmping gas
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Societat
El Districte llança una ofensiva de

contactes per humanitzar Lesseps
Els tècnics detecten els punts foscos de la plaça per millorar la il.luminació de l’espai

Humanitzar la plaça

Lesseps s’ha convertit ara

en el principal objectiu

tant del Districte com

dels veïns i veïnes, per

això el consistori està

engegant una ronda de

contactes amb les diver-

ses associacions de la

zona per consensuar

propostes concretes com

la posada en marxa d’un

programa mensual d’acti-

vitats. De fet, amb aquest

objectiu es va refundar

l’antiga plataforma Una

altra plaça Lesseps és

possible en Amics de

Lesseps, un col.lectiu que

es va presentar dimecres.

MERITXELL DÍAZ

L’associació de Veïns i Comerci-
ants de la plaça Lesseps ja ha cele-
brat dues trobades amb el consis-
tori. “De moment hem tractat te-
mes més urgents vinculats a les
obres, però dins la nostra entitat
tenim un grup específic de treball
per humanitzar la plaça. Una me-
sura és crear un parc infantil a la
zona de l’amfiteatre”, explica
Mireia Bargalló, membre de l’as-
sociació. “Volem col.laborar amb
totes les iniciatives que donin vida
a Lesseps”. Per la seva banda, Amics
de Lesseps, l’antiga plataforma Una
altra plaça Lesseps és possible, ja va
anunciar que es constituïa per
dinamitzar l’espai. Precisament, el
col.lectiu ha fet el seu acte de pre-
sentació aquest dimecres i ha su-
bratllat el seu objectiu de potenci-
ar tot tipus d’activitats culturals i
artístiques. L’Associació de Co-
merciants de Vallcarca, que enca-

ra no s’ha reunit amb el Districte,
ja va celebrar la darrera jornada
de Comerç al Carrer a la plaça.
“És una bona manera de promou-
re el nostre barri perquè fins ara
molta gent no superava la barrera
de Lesseps i així podem visibilitzar
que també hi ha botigues aquí a
dalt”, afirma Ma Ángeles Ramos,
presidenta de l’associació.
En aquesta primera ronda contac-
tes, hi ha hagut una primera con-
questa veïnal, la millora de la
il.luminació de la plaça. “Els tèc-
nics han detectat una sèrie de punts
foscos i han anunciat que posaran
més llum, així com també s’enge-
garan sempre aquells fanals que no-
més ho anaven a estar en les festi-
vitats”, explica Mireia Bargalló. 

ELS VEÏNS JA HAN ESTRENAT LES PISTES DE PETANCA QUE HI HA DARRERE DE L’AMFITEATRE

L’enderroc de l’antiga sala de ball

Cibeles s’endarrereix per l’amiant

M. D.

La històrica façana de l’antiga sala
Cibeles ja no forma part de la fe-
somia del carrer Còrsega. Diven-
dres passat es va iniciar l’ender-
roc d’aquesta part de l’edifici, que
ha seguit al llarg d’aquesta setma-
na. La detecció d’amiant a les
cobertes de fibrociment, és a dir
les teulades d’uralita, han endar-

rerit la seva demolició. Malgrat
això, les obres compleixen el ca-
lendari previst i no suposaran cap
canvi de dates en l’inici de cons-
trucció dels 40 habitatges dotacio-
nals per a gent gran, l’aparcament
i el nou CAP, previstos d’inaugu-
rar a finals de 2011.
Durant molts anys, l’amiant es va
utilitzar com a material aïllant en
la construcció d’edificis fins que

El calendari d’obres dels habitatges per a gent gran es manté

diversos estudis mèdics van de-
mostrar la seva toxicitat i les con-
seqüents patologies respiratòries
que provoca. Per això, les obres
d’enderrocament de la Cibeles
han hagut de seguir estrictament
els plans de treball de seguretat i
salut vigent, així com l’aplicació
de les directives europees sobre
la protecció dels treballadors con-
tra els riscos relacionats amb l’ex-

MERITXELL DÍAZ

EEEEENTRANTRANTRANTRANTRA     AAAAA     WWWWWWWWWWWWWWW.....INDEPINDEPINDEPINDEPINDEPENDENTENDENTENDENTENDENTENDENT.....CACACACACATTTTT
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posició a l’amiant durant el tre-
ball. Un cop eliminat l’amiant, no

en queda cap resta i el residu es
trasllada a plantes específiques. 

L’ENDERROC DE LA FAÇANA DE LA CIBELES VA COMENÇAR DIVENDRES PASSAT

ÈRIC LLUENT

PETICIÓ NOMBRE %

•Retirar els elements decoratius 22 19,47

•Augmentar la zona verda 17 15,04

•Millorar l’enllumenat 14 12,39

•Reconvertir l’obra per millorar la

   convivència i seguretat dels veïns 10   8,85

•Millorar la circulació dels vehicles 9   7,96

•Mesures per garantir la zona peatonal

   al carrer Pérez Galdós 9   7,96

•Dotar de serveis (fonts, WC, bancs...) 8   7,08

•Fer un estudi de seguretat 4   3,54

•Crear un parc infantil 4   3,54

•Millorar l’acabat del terra, mal col.locat

i amb guals massa alts 4   3,54

•Millorar l’ombra als bans a l’estiu amb

carpes o similars 3   2,65

•Fer un pla d’usos de l’amfiteatre 3   2,65

•Crear un servei de vigilància 2   1,77

• Instal.lar pipi-cans 2   1,77

Un total de 113 queixes veïnals (*)

(*) Font: Consulta de l’Associació de Veïns i Comerciants de Lesseps

M. D.

L’edició 2009 de Sant Medir
comptarà amb una colla menys,
la del Torrent de l’Olla. La man-
ca d’integrants ha estat el motiu
que els ha portat a dissoldre’s.
“Sempre és una llàstima que una
colla deixi de sortir”, valora Jordi
Melgarejo, president de la Fede-
ració de Colles de Sant Medir.
“La millor solució que podem
suggerir és que s’integrin dins
d’altre grup i segueixin, d’aques-
ta manera, fent crèixer la festa”.
Tot i que no era una de les vete-
ranes, la colla del Torrent de
l’Olla ja complia els dinou anys.
L’any passat ja va causar baixa
La Camèlia, que enguany tam-
poc sortirà. El Sant Medir d’en-
guany presenta tres novetats. La
primera és una nova pàgina web
que es posarà en marxa en els
propers dies i que suposa “un
canvi d’imatge necessari i impor-
tant”, segons Melgarejo. El se-
gon és el nou format i la nova
ubicació del sopar, que es tras-
llada a l’ACIDH i serà una re-
cepció “menys protocolària que
fins ara”. L’ambientalització és la
tercera novetat i es concreta en
“accions com la recollida de les
bosses dels caramels al final de
la festa, la protecció de l’entorn
quan pugem a l’ermita i l’ús de
vaixelles reutilitzables o com-
postables”, explica. Divendres es
va presentar el cartell, de Jordi
Guillamón, també guanyador del
concurs del cartell de la darrera
Festa Major. La imatge repre-
senta un mapa del metro amb el
nom de les colles. 

La colla

Torrent de

l’Olla surt de

Sant Medir
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Què oferiu?
Una alternativa a totes aquelles
persones que necessiten una as-
sistència sanitària i no poden ser
hospitalitzades, així com oferir un
servei personalitzat a totes aque-
lles persones grans, incapacitades
o malaltes. Acompanyament a vi-
sites mèdiques, gestions i activi-
tats lúdiques. Servei diürn i noc-

turn en clíniques, hospitals i resi-
dències. Serveis de fisioterapeu-
ta, podòleg, etc, tant a domicili
com al nostre local.

Què us diferencia?
Les principals qualitats d’un/a
cuidador/a son la paciència i
l’afecte... nosaltres hem fet grans
amics dels que hem après molt i
als que adorem.

La vostra última novetat?
Volem millorar l’educació sanità-
ria de l’individu i de la família,
fomentant actituds positives da-
vant les necessitats de la salut.

Per què és necessari cuidar-se?
Per gaudir d’una vida saludable

Salut a Casa
C/ Pérez Galdós, 041 bxs
(al costat de Pl. Lesseps).
Tel. 93 185 97 78
Tel. 686 498 003
ifeta@salutacasa.com
www.salutacasa.com

és bàsic la cura dels menjars, de
la higiene personal, la comu-
nicació. Cuidar de tot això és el
nostre treball.

Com són els graciencs?
Són persones molt amables,
agradables i sociables.

Per què us hem de visitar?
La nostra empresa vol oferir una
assistència sanitària de qualitat
mitjançant professionals quali-
ficats.
Oferir un tracte humà i una as-
sistència personalitzada, adap-
tada a la problemàtica de cada
cas. Tot això amb la màxima
seguretat i confidencialitat en
tots els casos.

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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Les petjades del temporal a Gràcia
A les 10.45 del matí de

dissabte, Gràcia entrava

en fase d’alerta pel

temporal de vent. Mitja

hora més tard, es troba-

va ja en la fase d’emer-

gència. Les evidències

estaven al carrer: persi-

anes arrencades pel

vent, arbres caiguts,

carrers tallats, mercats

tancats per evitar inci-

dents i el so constant de

les sirenes de la guàrdia

urbana, mossos d’esqua-

dra i bombers que

recorrien els cinc barris

de Gràcia, tot i que els

més afectats va ser la

Salut i el Coll.

Els vents de més de 90 km/h de
dissabte –fins i tot es va produir
una ratxa de 126 km/h– van ser
els causants de les destrosses que
es van produir a diversos punts
de Gràcia. El mercat de l’Estre-
lla va ser un dels afectats més
matiners. Cap a les nou del matí
va volar un primer vidre de la
claraboia de la instal.lació i en-
tre les 10.15 i les 10.30 el sos-
tre es quedava sense gran part

de les plaques. “Vam desallot-
jar immediatament a la gent
que hi havia dins”, explica Àn-
gel Rolando, president de la jun-
ta del mercat de l’Estrella. No
saben amb exactitud el nombre
de persones que estaven com-
prant a les parades, “però els
dissabtes són sempre un dia de
gran afluència”. La ràpida actu-
ació dels comerciants va evitar
que hi hagués cap desgràcia.
“Vam tenir molta sort: van ar-

EL TEMPORAL VA AFECTAR GRAN NOMBRE D’ARBRES, QUE VAN HAVER DE SER TALATS PELS TREBALLADORS DE PARCS I JARDINS

ÈRIC LLUENT

La Salut i el Coll són els barris més afectats pel fenomen meteorològic de dissabte passat

crònica
Meritxell Díaz i Èric Lluent

ribar a caure 42 vidres, que són
plaques d’1,80 metres, i no va ha-
ver-hi ferits”, matisa Rolando.
L’Estrella va poder obrir dilluns
amb tota normalitat i dimarts es
va acabar de reparar el sostre.

Emergència social

Al carrer Morató número 13, al
barri del Coll, els serveis d’emer-
gències van haver d’intervenir
perquè un arbre va tombar i va
afectar un total de vuit persones,
dues de les quals van ser reallot-
jades a un hotel i les sis restants,
amb familiars.
El restaurant El Glop, al carrer
Sant Lluís, està precintat després
que dissabte caigués una paret plu-
vial de la finca del costat pel vent.

El Park Güell, tancat

El Park Güell va quedar tancat al
públic diumenge. Els veïns de la
zona lamenten que aquesta mesu-
ra no es prengués dissabte, quan
l’horari de tancament es va avan-
çar dues hores. “El dia més peri-
llós era dissabte i podria haver pas-

sat qualsevol desgràcia”, valora
Quim Torres, portaveu de la co-
missió de veïns La Salut-Park Güell.
“El diumenge es va tancar el parc
cap a les 11.00 hores, quan hi ha-
via prop de 1.000 persones passe-
jant-hi, a les que van haver d’anar
avisant perquè sortissin”, explica
Torres. “Un cop tancats els acces-
sos, els turistes van obviar la pro-

hibició i van saltar pels murs per
entrar”, relata. “No hi havia per-
sonal per evitar que ho fessin”. La
zona de les Tres Creus és la que
més va patir els efectes del tempo-
ral. D’altra banda, els alumnes del
CEIP Baldiri Reixac no van poder
sortir dilluns al pati en el descans
de mig matí per evitar incidents.

Desenes d’arbres caiguts

Els barris nord del districte de Grà-
cia, especialment la Salut i el Coll,
van registrar el efectes més adver-
sos del temporal. Un dels incidents
més greus es va produir a la con-
fluència dels carrers Mare de Déu
de la Salut amb l’Escorial on un
tronc de palmera situat dins d’uns
terrenys privats es va precipitar
sobre un mur que va enderrocar
parcialment, malmetent un semà-
for i altres arbres del voltant. A
causa d’aquest i altres incidents,
el carrer Mare de Déu de la Salut
va quedar tallat dissabte i diumen-
ge a la tarda els operaris treballa-
ven per restablir la normalitat a la
zona. Al carrer Ramiro de
Maeztu, una branca d’un pi de
grans dimensions va caure sobre
uns barracons de la construcció.

A més, l’Avinguda Coll del Portell
es va haver de tallar al trànsit a
causa de la caiguda d’arbres. A la
resta de la Vila també es van des-
prendre branques, arbres, fanals,
persianes, plàstics i pancartes Pels
forts cops de vent.

El efectes a les intal.lacions

esportives

Dues de les principals instal.la-
cions esportives de Gràcia també
van quedar malmeses. Del Nou
Sardenya es va desprendre una

EL BARRI DE LA SALUT VA SER UNA DE LES ZONES MÉS AFECTADES

ÈRIC LLUENT

LA CARPA DE LA PISCINA EXTERIOR DEL CN CATALUNYA VA QUEDAR TOTALMENT MALMESA

ÈRIC LLUENT

El mercat de

l’Estrella va

tancar per evitar

incidents

Els turistes van

saltar pels murs

per poder accedir

al parc de Gaudí

petita placa del sostre de la gra-
deria i una altra va quedar en
mal estat. Els bombers van enfi-
lar-se dilluns amb una grua per
retirar aquesta darrera. Alguns
pals que subjecten les xarxa de
darrera de la porteria van caure,
així com un dels marcadors elec-
trònics. El més costós per al club
serà reparar els focus de l’estadi
que el vent va moure fins a dei-
xar-los fora de servei. Pels efec-
tes del temporal el club va sus-

pendre les activitats fins dimarts.
L’Europa-Santboià es va aplaçar
en senyal de dol pels quatre nens
morts mentre practicaven beis-
bol a Sant Boi. El CN Catalunya
també va partir el vendaval i la
carpa que s’utilitza a l’hivern per
cobrir la piscina exterior -l’úni-
ca que funciona fins que s’inau-
gurin les noves instal.lacions- va
caure per la força del vent. Tot i
així, aquesta setmana alguns usu-
aris s’hi han banyat a l’aire lliure
malgrat el fred. 

ELS BOMBERS REPAREN L’ESTADI DEL NOU SARDENYA

ÀNGEL GARRETA

PPPPPERERERERER     VEUREVEUREVEUREVEUREVEURE     MÉSMÉSMÉSMÉSMÉS     IMATGESIMATGESIMATGESIMATGESIMATGES, , , , , ENTRAENTRAENTRAENTRAENTRA     AAAAA

WWWWWWWWWWWWWWW.....INDEPINDEPINDEPINDEPINDEPENDENTENDENTENDENTENDENTENDENT.....CACACACACATTTTT

L’Europa suspèn

el partit amb el

Santboià en

senyal de dol
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Taller de narració oral.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20-22), a les

19 h

Cicle temàtic ‘Visions de la

ciència’. Xerrada: Autoco-

neixement i salut. Enten-

dre els somnis, amb

Mireia Darder, psicòloga i

codirectora Institut Gestalt

BCN.

Biblioteca Vila de Gràcia

(Torrent de l’Olla, 104), a

les 19 h

Inauguració de l’exposició:

L’Or i Flama a través del

temps.

El Centre (Ros de Olano, 9),

a les 20 h

Festa literària: Nit de

novel.la negra.

Elèctric (Travessera de Grà-

cia, 233), a les 22 h

� 3 de febrer

Cicle ‘Enreda’t amb l’acció’:

Balenes i dofins, a càrrec

de Lluïsa Garcia.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20), 18 h

Xerrada: El catarisme, un

cristianisme sense creu,

a càrrec de l’escriptor

Antoni Dalmau.

CC La Sedeta (Sicília, 321),

a les 19.15

Ateneu Rosa de Foc (Vern-

tallat, 26), a les 20  h

Espectacle de flamenc: Ná

de letras.

Associació cultural Albrí-

cias (Robí, 5), a les 21.30

XXII Festival Tradicionàrius:

Biel Majoral i ball amb

els Xeremeiers de Ma-

llorca.

CAT (Travessia de Sant

Antoni, 6), a les 22 h

Presentació del llibre: Llu-

neta del pagès, d’Olivia

Trencada.

Heliogàbal (Ramon i Cajal,

80), a les 22 h

Concert: Ceol i nEanáir.

La Cova de les Cultures (Àn-

gel, 12), a les 21 h

� 31 de gener

Sa Pobla a Gràcia - Fogue-

rons de Sant Antoni: Actu-

ació dels Xeremeiers de

Mallorca.

Mercat de l’Abaceria (Tra-

vessera de Gràcia), 12 h

Sa Pobla a Gràcia - Fogue-

rons de Sant Antoni: Tau-

la rodona ‘Mitjans de

comunicació i cultura

popular’.

Mercat de l’Abaceria (Tra-

vessera de Gràcia), 12 h

Sa Pobla a Gràcia - Fogue-

rons de Sant Antoni: Inici

de la Cercavila.

Punt de sortida: Plaça de

Rius i Taulet, a les 20 h

Concert: Ofrendas. Con-

cert de pop-rock electroa-

cústic, exposició i DJ.

La Cova de les Cultures (Àn-

gel, 12), a les 21 h

Sa Pobla a Gràcia - Foguerons

de Sant Antoni: Encesa de

foguerons i inici de la re-

vetlla + Balls i cants amb

Xeremeiers de Mallorca i

Artà balla i canta.

Diamant, Virreina, Nord,

Verdi del Mig, Verdi de Dalt,

Reig i Bonet, Joan Blanques,

Torres, Tordera i Llibertat,

a les 21.30

Concert: Williams - Grat-

kowski - Chisolm.

Heliogàbal (Ramon i Cajal,

80), a les 20.30

� 1 de febrer

IX Trofeu de Teatre Vila de

Gràcia: L’enigma del dia-

mant, de Roger Pou, amb

el Grup de Teatre Homo

Teatris.

Lluïsos (Plaça del Nord, 7),

a les 18 h

XXII Concurs de Teatre Ca-

talà a Gràcia: La cançó de

la filla del marxant, de

Josep Maria de Sagarra.

El Centre (Ros de Olano, 9),

a les 18 h

Audicions públiques d’Ori-

ol Perucho: Curiositats

Musicals.

La Cova de les Cultures (Àn-

gel, 12), a les 20 h

Jam session: The boat,

amb Abel Boquera, Jordi

Mestres i Carlos Far-

langa.

Elèctric (Travessera de Grà-

cia, 233), a les 21 h

Concert: Ongo.

Heliogàbal (Ramon i Cajal,

80), a les 22 h

� 2 de febrer

Taller: Màscares de reci-

clatge, a càrrec d’Albert Gil

d’Acció Catacrac. Cal ins-

cripció prèvia.

CRBS (Nil i Fabra, 20), a les

18 h

Gràcia Jazz Sessions, hos-

ted by Andreu Zaragoza.

Heliogàbal (Ramon i

Cajal, 80), a les 22 h

Narracions: Y en febre-

ro se nos fueron.

Elèctric (Travessera de

Gràcia, 233), a les 22 h

� 4 de febrer

Taller: Màscares de re-

ciclatge, a càrrec d’Acció

Catacrac. Cal inscripció

prèvia per fer l’activitat.

CRBS (Nil i Fabra, 20), 18 h

Vine a fer un cafè amb...

Noel Coward. La frivo-

litat a escena, a càrrec

del dramaturg Jordi Prat.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20), 19 h

Taller d’escriptura (gratu-

ït): Crítica cultural, a

càrrec de Conxa Garcia i

Sara Reñé.

CC La Sedeta (Sicília,

321), a les 19.30

Biblioteca de nit: Cercle

de poetes decadents.

Bibl. Vila de Gràcia (Tor-

rent de l’Olla, 104), 21.30

Concert: Paramount

Styles.

Heliogàbal (Ramon i

Cajal, 80), a les 22 h

Concert de música còmi-

ca: Los antropólogos.

Elèctric Bar (Travessera

de Gràcia, 233), 22 h

� 5 de febrer

Grup de suport emoci-

onal per a dones sero-

positives.

Associació Actua  (Gomis,

38), de17.30 a19.30

Activitat infantil: El món

dels tovets.

Bibl. Vila de Gràcia (Tor-

rent de l’Olla, 104), 18 h

Vine a fer un cafè amb...

Periodisme? Permetin!

La vida i els articles

d’Eugeni Xammar, a càr-

rec de Quim Torre.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20),19 h

Sopar-col.loqui: Les

obres del temple de la

Sagrada Família, a càr-

rec de Joan Rigol.

El Centre (Ros de Olano,

9), a les 21 h

Triple concert a

Gràcia. L’Alfa, l’Helio-

gàbal i el Tribbiani

són els tres escenaris

on aquesta setmana

aterren les bandesThe

Singer not The Song i

The Not Knowing. El

primer barreja la tra-

dició oral i a través del

folk uneix el rock i el

pop, amb influències

de Jim Morrison, que

comunica idees amb

la seva música. The

Not Knowing són poe-

mes convertits en can-

çons, tant creacions

de l’artista com poe-

mes dels poetes que

més admira. Al seu myspace explica que no hi ha pedals,

ni efectes, ni cors; només veu i guitarra.

Dijous 5 , 22.30. Sala Alfa (Gran de Gràcia, 36)

Divendres 6 , 22 h. Heliogàbal (Ramon i Cajal, 80)

Dissabte 7, 23 h. Tribbiani (Escorial, 173)

EXPOSICIONS

� Fins al 31 de gener

Exposició: 100 x 100 photo.

Galeria Espai[b] (Torrent

de l’Olla, 158)

Exposició: Body of wa-

ter.

Galeria Safia (Bruniquer, 9)

II Mostra d’Art del Coll.

CC El Coll (Aldea, 15)

� A partir del 5 de fe-

brer

Exposició: Error 3, Bar-

celona, Jaipur, Tokyo.

Galeria Safia (Bruniquer, 9)

� Fins  al 7 de febrer

Exposició: Luftweg, co-

lla de ida y vuelta.

Espai EART (Torrijos, 68)

� Fins  al 8 de febrer

Exposició: Entitats so-

cioculturals catalanes.

Lluïsos de Gràcia (Plaça

del Nord, 7)

� Fins al 14 de febrer

Exposició: La ventana

opuesta, de Niloufar

Mirhadi.

CC La Sedeta (Sicília,

321)

� Fins al 15 de febrer

Exposició: Els foguerons

de Sant Antoni.

Biblioteca Vila de Gràcia

(Torrent de l’Olla, 104)

� Fins  al 17 de febrer

Exposició: Crisis, what

crisis?

Galeria Hartmann (Santa

Teresa, 8)

� Fins  al 27 de febrer

Exposició: Happy peo-

ple, de Marc Serra.

Galeria H
2
O (Verdi, 152)

Exposició: L’Or i Flama

a través del temps.

El Centre (Ros de Olano,

9),

� Fins  al 28 de febrer

Exposició de pintura a

l’oli, d’Amparanoya.

HDP (Sant Joaquim, 35)

ACTES

� 30 de gener

Cinema llibertari. Projec-

ció del film: Manjno. Ter-

túlia posterior.

recomanem

11
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Cultura

Neix el primer servei en línia

de textos dramàtics en català

REDACCIÓ

L’Institut Ramon Llull (IRL) i
l’Obrador Internacional de Dra-
matúrgia de la Sala Beckett han
presentat aquesta setmana el pri-
mer servei gratuït en línia de tex-
tos dramàtics escrits originalment
en català i traduïts a altres llen-
gües. Catalandrama.cat neix amb
l’objectiu de potenciar la traduc-

ció i la difusió internacional de
la dramatúrgia contemporània
via internet. El web s’ha posat en
marxa aquest dimarts 27 i ja
compta amb 108 traduccions de
104 textos teatrals corresponents
a 28 autors catalans diferents,
entre ells, Sergi Belbel, Josep
Maria Benet i Jornet, Albert
Mestres, Marta Buchaca i Lluïsa
Cunillé. Fins ara s’han incorpo-

Catalandrama.cat ja ofereix 108 traduccions de 28 autors

ASPECTE DE LA PÀGINA PRINCIPAL DE CATALANDRAMA.CAT

rat traduccions al castellà, a l’an-
glès, al francès, a l’alemany, a l’ita-
lià, al gallec, al portuguès, al txec,
al romanès i a l’eslovac. Segons
han anunciat les dues entitats, es
preveu la incorporació de nous
autors i de nous textos a la base
de dades de Catalandrama. Tam-
bé es faran noves traduccions que
la Sala Beckett encarregarà per
fer créixer aquest servei.

INTERNET

El catàleg en línia també permet
consultar la sinopsi de les obres i
la biografia artística dels drama-
turgs. Un cop l’usuari fa la co-
manda del text aquest es pot des-

Els foguerons de Sa Pobla s’encenen

dissabte per dissetè any consecutiu
L’AJG se suma a la festivitat amb una xerrada sobre l’independentisme a Mallorca

La dissetena edició de Sa

Pobla a Gràcia s’ha posat

en marxa aquest dijous al

CAT amb la inauguració

de l’exposició De sa pa-

raula a sa pintura, la

presentació del llibre

Cançoners dels darrers

dies i una degustació de

productes mallorquins

presentada per Pere

Tàpias. Aquest ha estat el

tret de sortida al cap de

setmana de les Illes a

Gràcia que aquest diven-

dres programa al CAT el

concert de Biel Majoral i

una nit de ball amb els

Xeremiers de Mallorca. El

punt àlgid de la festa serà

el dissabte a la nit amb

l’encesa dels foguerons.

ELS VEÏNS POSEN LA CARN A LES FOGUERES DE SANT ANTONI

CEDIDA: JOSEP MARIA CONTEL

ÈRIC LLUENT

Les places del Diamant, de la
Virreina i del Nord i als carrers
Verdi del mig, Verdi de dalt, Joan
Blanques, Torres, Tordera i Lli-
bertat iniciaran l’activitat el dis-
sabte a partir de les onze del matí
amb el muntatge dels foguerons.
Durant el matí el Xeremiers de
Mallorca portaran la música al
mercat de l’Abaceria. Per la tar-
da la celebració continuarà a la
plaça Rius i Taulet amb la cerca-
vila on particparan tant colles de
cultura de Gràcia com de les Illes
Balears amb la presència del drac
i els dimonis d’Albopàs (Sa Po-
bla) i els xeremiers de Muro i La
Sacairada. Un moment clau de
la diada arribarà a dos quarts de
deu del vespre amb l’encesa dels
foguerons en torn els quals hi
haurà les tradicionals xim-

bombes, els cantadors i els glos-
sadors. A més, a partir de les onze
de la nit a la plaça Virreina hi
haurà  balls i cant mallorquins
que donaran el punt i final a la
festa. Per la seva banda, la seu de
la Federació Festa Major de Grà-
cia acull aquests dies l’exposició
26 anys de pòsters de Sant Antoni
a Sa Pobla i 15 anys de Sa Pobla a
Gràcia.
L’Assemblea de Joves de Gràcia
(AJG) se suma enguany a la festa
mallorquina amb una xerrada del
col.lectiu Mallorca en lluita i so-
bre la situació de l’esquerra inde-
pendentista i els moviments soci-
als a l’illa, divendres a les 19.30
hores a La Torna. Per dissabte,
han programat un concert jove
amb l’actuació dels grups Mascar-
pone i Tetrasonic a la plaça d’Anna
Frank a partir de les 18 hores. 

“Al principi hi havia força

por a fer foc a les places”

Toni Torrens, el principal im-
pulsor del foguerons de Sant
Antoni a Gràcia, explica que
l’any 1993 tres dels seus fills es-
taven vivint a Barcelona per cur-
sar al seus estudis, en concret
al carrer Verdi. Va ser alesho-
res quan se’ls va acudir fer una
celebració semblant a la que es
fa a Sa Pobla, però a Gràcia.
Torrens recorda que es va diri-
gir a l’Ajuntament de Gràcia i
que es va trobar a Pep Fornés.
“Va ser molt receptiu amb la
idea i la vam posar en marxa.

El primer any vam fer fogue-
rons només a la plaça del Dia-
mant. En aquell moment hi
havia força por a fer foc en mig
de Gràcia i es van prendre
moltes precaucions, però ara ja
està normalitzat”, explica
Torrens.
Després de disset anys assistint
als actes, el seu instigador ce-
lebra que això ha suposat “un
intercanvi de músiques i cul-
tura popular entre les Balears i
Catalunya que ha donat i se-
guirà donant fruits”.

carregar el pdf. En la presenta-
ció de Catalandrama.cat, l’Insti-
tut Ramon Llull va donar a co-
nèixer els dos volums del catàleg
Catalan Performing Arts. 

breus

Engega el XXIIè

Concurs de

Teatre Català

El Centre es converteix des
d’aquest diumenge en l’escena-
ri del XXII Concurs de Teatre
Català amb la representació de
La cançó de la filla del marxant,
de Josep Maria de Sagarra. Sota
la direcció d’Albert Salvaña, la
Joventut Artística de Calella
porta aquest poema en tres ac-
tes amb el que ja van guanyar el
29è Concurs de Teatre per a
companyies amateurs Premi
Vila de Pineda de Mar el passat
mes de març. El concurs s’allar-
garà fins a l’abril i es podran veu-
re obres com Vides privades, El
visitant, Terra baixa i Estrelles
d’un cel de matinada, entre d’al-
tres. El lliurament de premis es
farà el dissabte 16 de maig. 

Perucho fa una

audició de la

seva col.lecció

Curiositats musicals és el nom de
la vetllada que el músic Oriol
Perucho ha preparat per al diu-
menge 1 de febrer dins del cicle
Audicions públiques de col.lec-
cions privades, a La Cova de les
Cultures. Perucho és percussi-
onista i des dels setanta ha for-
mat part de bandes d’avantguar-
da com Peruchos, Koniec i
Moisés Moisés. Cabaret
Hofmann el convida a aquest
segon diumenge d’audicions de
col.leccions privades que va en-
gegar al gener amb Jorge Porter
i que l’1 de març tindrà com a
conductor al crític cinematogrà-
fic Quim Casas. D’altra banda,
Cabaret Hofmann presenta di-
jous un assaig en directe de la
Banda d’Improvisadors de
Barcelona. El concert comença
a les 22 hores a l’Elèctric. 
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18.10, 20.20, 22.30.

•El intercambio. Dv i ds, 16.00, 19.00,

22.00, 01.00; dg a dj, 16.00, 19.00,

22.00.

•Mi nombre es Harvey Milk. Dv i ds,

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

16.00, 19.00, 22.00.

•Revolutionary Road. Dv i ds, 16.15,

19.10, 22.05, 00.40; de dg a dj, 16.15,

19.10, 22.05.

CASABLANCA-KAPLAN. Pg.Gràcia, 115

•Sala 1: El cant del ocells. Passis: 16.00,

20.00. Il divo. Passis: 17.50, 22.00.

•Sala 2: Bienvenidos al norte (VOSE).

Passis: 15.55, 18.00, 20.05, 22.10.

CASABLANCA-GRÀCIA. Girona, 175.

•Sala 1: Valkiria. Passis: 16.30, 19.00,

21.30.

•Sala OZU: Cartas para Jenny. Passi:

15.55, 19.05, 22.10. Utopia. Passi:

17.40. Carl Gustav Jung. Passi: 20.50.

•Sala OZU: El otro. Passis: 16.00, 20.00.

Che, el argentino. Passis: 17.40. El

hijo de Rambow. Passis: 21.45.

LAUREN GRÀCIA. Carrer Bailén, 205.

•Sala 1: Austràlia (cat!). Passis: 17.00,

20.30.

•Sala 2: Cuestión de honor. Passis:

16.10, 19.10, 22.10.

•Sala 2: Bienvenidos al norte. Passis:

16.00, 18.10, 20.20, 22.30.

•Sala 4: Madagascar 2. Passis: ds i dg,

16.20. El intercambio. Passis: de dll a

dv, 16.00, 19.00, 22.00; ds i dg, 19.00,

22.00.

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

•Sala 1: La clase. Passis: 16.30, 19.20,

22.15.

•Sala 2: Buscando un beso a media-

noche. Passis: 16.15, 18.15, 20.20,

22.35.

•Sala 3: Vicky Cristina Barcelona. Pas-

sis: 16.05, 20.30. Quemar después

de leer. Passis: 18.15, 22.40.

CINEMES

BOSQUE MULTICINEMES. Rbla. del

Prat, 16 - Tel. 93 217 26 42.

•Valkiria. Dv i ds, 16.20, 19.15,

22.10, 00.40; de dg a dj, 16.20,

19.15, 22.10.

•Madagascar 2. Ds i dg, 16.00, 17.45.

•La clase. Dv , 16.10, 19.05, 22.00,

00.40; ds, 19.45, 22.20, 00.45; dg,

19.45, 22.20; de dll a dj, 16.10,

19.05, 22.00.

•Guerra de novias. Dv i ds, 16.05,

18.10, 20.15, 22.20, 00.45; dg a dj,

16.05, 18.10, 20.15, 22.20.

•Bolt. Ds i dg, 16.00.

•Australia. Dv, 17.30, 21.15, 00.20;

ds, 18.00, 21.15, 00.20; dg, 18.00,

21.15; de dll a dj, 17.30, 21.15.

•Siete almas. Dv i ds, 16.15, 19.10,

22.05, 00.40; dg a dj, 16.15, 19.10,

22.05.

•La duda. Dv i ds, 16.00, 18.10,

20.20, 22.30, 00.45; dg a dj,  16.00,

•Sala 4: Valkiria. Passis: 16.00, 18.15,

20.30, 22.45.

•Sala 5: Arropiero, el vagabundo de la

muerte. Passis: 16.10, 18.20, 20.20, 22.20.

VERDI PARK. Torrijos, 49. Tel.: 93 217 88 23.

•Sala A: Rocknrolla (VOSE). Passis:

16.00, 18.15, 20.30, 22.40

•Sala B: DocsBarcelona.

•Sala C: Revolutionary Road. (VOSE).

Passis: 16.00, 18.15, 20.30, 22.45.

•Sala D: Mi nombre es Harvey Milk

(VOSE). Passis: 16.30, 19.20, 22.15. En

las buenas y en las malas (curt).

TEATRES

JOVE TEATRE REGINA. Sèneca, 22.

•La caputxeta i el llop. Fins al 06/02.

SALA BECKETT. Alegre de Dalt, 55.

• Una ciutat brillant.  Fins a l’1/02.

TEATRENEU. Terol, 26.

cartellera

•Sala Cafè-Teatre.  El club de la mà-

gia 2. Dc i ds, 22 h. Magia de cerca.

Dj, 22 h. Optimisme global. Dg, 18.30.

Cortada. Dv, 23.30. Ilusión o mente,

amb màgic Fabra. Ds, 20.30 h. Tres

monólogos de risa. Dg, 20 h.

Morning singers in the fields. Ds,

23.30.  En la cola del Inem. Dv, 20.30.

Crónicas desquiciadas. Dg, 21.30.

Esperando a Godoy. Ds, 19 h.

•Sala del mig. Chicas, risketos. Ds,

19 h. Monólogo sobre cine. Dg, 19 h.

•Sala Xavier Fàgregas. Impro-show.

Dj, 21.30. Impro Horror Show. Ds,

23.30. Impro Fighters. Dv, 22.30.

El club de la màgia júnior. Ds, 18.30,

i dg, 12.30 i 17.15. La caputxeta

vermella. Ds, 17 h. Zzapping, el

concurso. Ds, 20 h. Locuras

urbanas. Dg, 18.30. La boda de

Pooja (Bolliwood). Dm, 21 h. En el

útero del cosmos. Dc, 21 h.

Monólogos 10: Vaya por Dios. Ds,

22 h.

El CIRD acull una mostra de batik. Bla Be Oumien o La
força de les dones és el nom de l’exposició que es pot veure al
Centre d’Informació i Recursos per a Dones del carrer Camèli-
es fins al proper 24 de febrer. La mostra  clourà amb la projecció
d’un documental sobre salut i gènere. 

CEDIDA: EUGÈNIA FERNÁNDEZ

entrevista

La compositora alemanya Inga Matthies actua als bars de la Vila

És molt difícil obrir-se camíÉs molt difícil obrir-se camíÉs molt difícil obrir-se camíÉs molt difícil obrir-se camíÉs molt difícil obrir-se camí
en el món de la música?en el món de la música?en el món de la música?en el món de la música?en el món de la música?
Sí. A més jo canto sobretot en
anglès i no és la música més
propícia per donar-te a conèi-
xer a Espanya ja que és poc
comercial.

Actues a locals de Gràcia i aActues a locals de Gràcia i aActues a locals de Gràcia i aActues a locals de Gràcia i aActues a locals de Gràcia i a
altres districtes de Barcelona.altres districtes de Barcelona.altres districtes de Barcelona.altres districtes de Barcelona.altres districtes de Barcelona.
Creus que això pot arribar aCreus que això pot arribar aCreus que això pot arribar aCreus que això pot arribar aCreus que això pot arribar a
ser un trampolí?ser un trampolí?ser un trampolí?ser un trampolí?ser un trampolí?
No ho crec. El cercle d’actua-
cions als bars és molt tancat. El
camí que et pot obrir portes són
les actuacions a festivals, per
això la pròxima temporada in-
tentaré assistir a algun.

Quins avantatges  tenenQuins avantatges  tenenQuins avantatges  tenenQuins avantatges  tenenQuins avantatges  tenen
aquestes actuacions?aquestes actuacions?aquestes actuacions?aquestes actuacions?aquestes actuacions?
M’agraden, cantar per a mi és
terapèutic. La veu està relacio-
nada amb tot allò que tens dins
el cap i el cor. Si estan travats
es nota en la veu. Les poesies
que escric també són coses que
sento, com un diari. Quan les
pareixo marxa l’enrenou que
pugui tenir. És una gran satis-
facció crear quelcom del no-res.

I quins inconvenients?I quins inconvenients?I quins inconvenients?I quins inconvenients?I quins inconvenients?
Es paga molt poc. Sovint t’has
de preocupar de cantar, tras-
lladar els instruments, fer la pu-

Lídia Haro

“Cantar és terapèutic”

Inga Matthies va néixer

a Alemanya el 1978. Fa

deu anys que va ater-

rar a l’Estat espanyol i

des de fa cinc que ha

fet de Barcelona la

seva ciutat. La música

és la seva passió que

coneix des de diferents

àmbits: canta, compo-

sa, toca el piano i dóna

classes. L’estiu passat

va treure un disc amb

molt esforç gràcies a

la feina feta pel seu

grup composat per

tres músics més.

Què opines dels formats tele-Què opines dels formats tele-Què opines dels formats tele-Què opines dels formats tele-Què opines dels formats tele-
visius de creació de cantants?visius de creació de cantants?visius de creació de cantants?visius de creació de cantants?visius de creació de cantants?
Fa anys vaig pensar en presen-
tar-m’hi però he vist que els re-
sultats no són sempre favorables.
Intèrprets bons hi ha molts, cal
buscar els veritables artistes.

Hi ha moltes diferències en-Hi ha moltes diferències en-Hi ha moltes diferències en-Hi ha moltes diferències en-Hi ha moltes diferències en-
tre la situació de la música atre la situació de la música atre la situació de la música atre la situació de la música atre la situació de la música a
Barcelona i al teu país?Barcelona i al teu país?Barcelona i al teu país?Barcelona i al teu país?Barcelona i al teu país?
A Alemanya hi ha molts menys
bars petits. Allà actues a locals
més grans i també hi ha més
respecte especialment pels di-
ners que et paguen.

A quin perfil de gent donesA quin perfil de gent donesA quin perfil de gent donesA quin perfil de gent donesA quin perfil de gent dones
classes?classes?classes?classes?classes?
Faig classes particulars a qualse-
vol persona. El meu alumne més
jove té 8 anys i el més gran 56!

Es pot viure només de la mú-Es pot viure només de la mú-Es pot viure només de la mú-Es pot viure només de la mú-Es pot viure només de la mú-
sicasicasicasicasica?
Abans ho feia però era asfixi-
ant. No vull cantar per sobre-
viure sinó perquè m’agrada. 

blicitat i, fins i tot, de portar el
públic! Això és massa pressió
sobre un mateix. El pitjor és quan
només et paguen si aconseguei-
xes un determinat públic.

Com està actualment la músicaCom està actualment la músicaCom està actualment la músicaCom està actualment la músicaCom està actualment la música
en directe?en directe?en directe?en directe?en directe?
Maltractada i abandonada. Molts
llocs de música en directe s’han
vist obligats a tancar. A Barcelona

hi ha molts artistes amb qualitat
que busquen fer-se un forat.

Què penses de les actuacionsQuè penses de les actuacionsQuè penses de les actuacionsQuè penses de les actuacionsQuè penses de les actuacions
dels professionals en dels professionals en dels professionals en dels professionals en dels professionals en playbackplaybackplaybackplaybackplayback?????
Es perden el  més maco de la
música. Cada actuació és dife-
rent i es genera una connexió
especial amb el públic.

INGA MATTHIES, A LA PLAÇA DE LA VIRREINA

LÍDIA HARO

Sense contemporaneïtat

Del text de Conor McPherson,

l’autor de les últimes obres al

cicle de teatre irlandès

contemporani de la Beckett,

cal lamentar uns quants

detalls. Però primer comen-

çaré amb els merescuts

afalacs a l’histrionisme del

sempre gran Andreu Benito,

un home que fa d’un text,

sigui potent o

no, una

bomba

d’intenció i

de contenció.

Després de

dues tedioses

hores de

semimonòleg del personatge

interpretat per Benito, s’ha

de donar gràcies als matisos

de to amb els quals ens fa

gaudir aquest gran actor que

converteix els temps lents en

ràpids i els ràpids en una

catarsi d’emoció, però aquest

majestuós actor està al mig

d’una escenografia que no

evoluciona ni aporta més

informació que l’evident i

amb mancances de sonorit-

zació que fan més avorrida

l’atmosfera, amb un llunyà

esbós del tractament del fora

de camp que podria haver

estat tractat d’una manera

més protagonista. La inexis-

tència d’acció sobre l’escena-

ri, releguen tota la força al

text donat per Benito, ja que

els interlocutors que l’acom-

panyen són personatges que

encara que se’ls hi presenta

un conflicte, amb facilitat

podrien ser prescindibles.

McPherson ha estat recone-

gut per la

creació

d’obres de

caràcter

localista

encara que de

comprensió

universal, però

en aquest cas els conflictes

que presenta en acció són

superflus i banals. La lamen-

table escenificació del text

feta per Vilà hant fe pregun-

tar-me on és la contempora-

neïtat d’aquest cicle. 

crítica de teatre
Sergio Oliveros

Una ciutat brillant

Text: Conor McPherson

Direcció: Jordi Vilà

Intèrprets: Andreu

Benito, Joan Dausà, Clara

Galí, Santi Ricart

Sala Beckett

fitxa

S’ha de donar gràciesS’ha de donar gràciesS’ha de donar gràciesS’ha de donar gràciesS’ha de donar gràcies
als matisos de to delals matisos de to delals matisos de to delals matisos de to delals matisos de to del
personatge que fapersonatge que fapersonatge que fapersonatge que fapersonatge que fa
Andreu BenitoAndreu BenitoAndreu BenitoAndreu BenitoAndreu Benito

13

“Avui, la música

en directe està

maltractada i

abandonada”

CULTURA
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Esports
El CE Europa es reserva la carta del

matx ajornat contra el Santboià
Gairebé tots els rivals directes de l’equip gracienc punxen en la darrera jornada

L’Europa i el Santboià

hauran de buscar una

data per disputar el

partit ajornat del cap de

setmana passat, en

senyal de dol per la mort

dels quatre nens que

practicaven beisbol a les

instal.lacions esportives

de Sant Boi quan aques-

tes es van precipitar

sepultant els seus cos-

sos. En clau únicament

esportiva, el cap de

setmana va ser del tot

positiu pels graciencs ja

que sense disputar el

duel contra els del Baix

Llobregat han mantingut

la vuitena posició i

continuen a sis punts de

la zona del play off

d’ascens a Segona B.

ÈRIC LLUENT

Malgrat que l’Europa esperava
aquest partit amb ganes de
col.locar-se a tan sols tres punts
de l’ascens, en el cas de victòria
davant del Santboià, la punxada
de Manlleu, Premià, Prat, Am-
posta i Cassà ha fet que aquesta
jornada hagi ha estat positiva pels
jugadors graciencs. Amb un par-
tit menys afronten la lliga igual que
la setmana passada. A sis punts
de la zona d’ascens amb una lluita
aferrissada entre set equips que
volen assolir la quarta plaça, ja que
les tres primeres semblen força de-
finides per l’Hospitalet, l’Espanyol
B i el Reus. Així, el més probable
és que tant l’Europa com el Sant-
boià (equip que delimita actual-
ment la quarta plaça) deixin el
decisiu matx per d’aquí unes set-

manes o fins i tot mesos, cosa que
convertiria l’enfrontament en una
autèntica final al Nou Sardenya.
Sense comptar aquest partit ajor-
nat, ara l’Europa viurà 16 finals,
els darrers 16 partits de la tempo-
rada en una lliga molt disputada i
on en cada matx tots els equips es
juguen punts importants. Diu-
menge els jugadors entrenats per
José Ángel Valero visitaran el
camp del penúltim classificat, el
Balaguer, que només ha aconse-
guit vèncer en tres ocasions, totes
elles a casa. “El camp del Balaguer
és complicat, ningú hi ha guanyat
per golejada. Però ara els partits
que resten perquè s’acabi la lliga
els hem de sortir a guanyar sí o
sí. Els empats potser ja no ens ser-
veixen”, ha declarat Valero. 

ÀNGEL GARRETA

UNA IMATGE DEL PARTIT DE LA PRIMERA VOLTA ENTRE EL SANTBOIÀ I L’EUROPA

L’exporter del FC Barcelona i xu-
tador dels Dragons de futbol ame-
ricà s’ha incorporat a l’àrea d’ob-
servació, control i preparació dels
porters del futbol base de l’Europa.
Angoy farà tasques de suport a la
feina que ara realitza el prepara-
dor de porters i segon tècnic del
Juvenil A, Taka. Angoy ja havia
estat en contacte amb l’entitat
escapulada fa dos anys a l’intentar
tornar al futbol en actiu, però mo-
lèsties físiques ho van impedir.

Angoy s’incorpora com a

reforç per a porters base

FUTBOL

TERCERA DIVISIÓ, GRUP 5

 23a jornada

Balaguer -  Europa

 Resultat 22a jornada

Europa - Santboià suspès

 Resultat 21a jornada

Europa -  Banyoles 5 - 0

Classificació Punts

1 Espanyol B ........................................... 47

2 L’Hospitalet ........................................... 45

3 Reus ....................................................... 44

4 Santboià (-1) .......................................... 38

5 Vilanova i la Geltrú .............................. 37

6         Manlleu .............................................. 34

7 Premià ................................................... 34

8 Europa (-1) ............................................ 32

9 Prat ......................................................... 32

10 Amposta ................................................ 29

11 Cassà ..................................................... 29

...

16 Rapitenca .............................................. 23

17 Palamós ................................................ 22

18 Mataró .................................................... 20

19 Balaguer ................................................ 15

20 Banyoles ............................................... 12

DIVISIÓ D’HONOR, GRUP 3

 21a jornada

Europa - La Salle

 Resultat 20a jornada

Ferriolense - Europa  1 - 2

 Resultat 19a jornada

Europa - Mallorca  1 - 2

Classificació Punts

1 Mallorca ................................................. 48

2 Barcelona .............................................. 46

3 Espanyol ............................................... 44

4 Cornellà ................................................. 32

5 San Francisco ...................................... 29

6 Penya Ciutadella .................................. 28

7 Lleida ..................................................... 27

8 Damm .................................................... 24

9 L’Hospitalet ........................................... 24

10 La Salle .................................................. 23

11 Badalona ............................................... 22

12 Girona ................................................... 22

13 Atlético Gramanet ................................ 20

14 Europa .................................................. 18

15 Ferriolense ........................................... 18

16 Mataró ...................................................... 8

LLIGA NACIONAL FEMENINA

 14a jornada

Europa  – Levante Las Planas

 Resultat 13a jornada

Europa  – PB La Roca suspès

 Resultat 12a jornada

Girona - Europa 2 - 1

Classificació Punts

1 Collerense (-1) ....................................... 36

2 San Gabriel ........................................... 26

3 Espanyol B ........................................... 24

4 L’Estartit B ............................................. 23

5 Tortosa - Ebre (-1) ................................. 22

6 Girona (-1) ............................................. 19

7 Lleida (-1) ............................................... 16

8 Barcelona B .......................................... 16

9 Atletico Ciutat ........................................ 13

10 Vic .......................................................... 12

11 Europa (-1) ............................................ 12

12 PBB La Roca (-1) ................................... 11

13 Levante Las Planas ............................... 9

14 Blanes ...................................................... 3

BÀSQUET

resultats i classificacions

COPA CATALUNYA MASC., GRUP 2

 17a jornada

CB CIC A - SaFa-Claror

 Resultat 16a jornada

SaFa-Claror - Busk’m Artés 71 - 77

Classificació PG PP

1 CB Martorell .................................. 14 2

2 CB Vilaseca ................................... 12 3

...

5 Busk’m Artés .................................. 9 7

6 SaFa Claror ..................................... 9 7

SEGONA CATALANA, GRUP 3

  17a Jornada

Sant Joan Mata -  CB Coll-Europa

 Resultat  16a jornada

JMJ -  CB Coll-Europa 61 - 68

Classificació PG PP

1 Sant Joan Despí ........................... 13 3

...

12 CB Coll- Europa A .......................... 6 10

...

16 Centre Catòlic ................................. 2 14

TERCERA CATALANA FEM., GRUP 1

 16a jornada

 Sant Gervasi - SaFa-Claror

 Resultat 15a jornada

 SaFa-Claror - Sant Celoni 82 - 41

Classificació PG PP

1 CB Canet ........................................ 14 1

2 SaFa Claror ................................... 14 1

3 AB Premià ..................................... 13 1

...

16 La Salle Bonanova ........................ 2 12

WATERPOLO

PRIMERA DIVISIÓ ESTATAL

  12a Jor. CN Catalunya  - Askartza Claret

  11a Jor.. CN Catalunya  - UD Horta 12  - 8

HOQUEI

XXX Diada de Reis - 24 de gener

11.30. UE Claret A - UE Claret B

13 h. UE Claret Menudets - JMJ

15.30 UE Claret Alevins - Sfèric Terrassa

16.30 UE Claret Prebenjamí B - CP Malgrat

breus

El CN Catalunya

venç al segon

de la competició

El CN Catalunya va protagonit-
zar la sorpresa de la passada jor-
nada de la primera divisió estatal
de waterpolo al vèncer a casa el
segon classificat, l’UD Horta, que
fins aleshores només havia per-
dut dos partits. Els graciencs van
acabar el matx amb una clara
avantatge al marcador (12 a 8) i
d’aquesta manera surten definiti-
vament de la zona perillosa i
s’instal.len a la zona mitja de tau-
la. Aquest cap de setmana reben
també a casa l’Azkartza Claret en
el primer partit de la segona volta
de la lliga. L’equip basc actual-
ment està situat a tan sols un punt
per sota dels waterpolistes gra-
ciencs, així que es tracta d’un en-
frontament directe. L’equip entre-
nat per Tato Garcia es vol treure
l’espina del primer partit de lliga,
en què van perdre per tan sols un
gol de diferència a la piscina del
conjunt d’Euskadi. 

La història del

Claret, objecte

de recerca

El jugador de l’equip d’hoquei i
alumne del col.legi Claret Jordi
Arboix ha presentat un treball de
recerca dedicat a analitzar la his-
tòria esportiva de la secció d’ho-
quei des dels seus orígens, l’any
1947, fins a l’actualitat. Aquest
és el primer document que narra
les diferents etapes esportives del
Claret amb els seus prop de sei-
xanta anys d’història. En l’estudi
es fa un seguiment detallat del
grans noms que han sorgit de la
base del club, com Humbert Fer-
rer, Joan Vila o Robert Vilella. A
més, s’analitzen les relacions de la
secció esportiva amb les diferents
institucions esportives. 

ÀNGEL GARRETA
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Activitat econòmica
entrevista

Carles Camps aposta pels eixos com a element de cohesió

Quines són les tasques de l’eix?Quines són les tasques de l’eix?Quines són les tasques de l’eix?Quines són les tasques de l’eix?Quines són les tasques de l’eix?
És un òrgan vertebrador del
comerç del carrer Gran de Grà-
cia. Volem que totes les boti-
gues estiguin connectades en
una associació de comerciants
i, així, quan tinguin un proble-
ma, puguin adreçar-se a algú.
També intentem estar en con-
tacte amb l’Ajuntament, el Dis-
tricte i Mossos d’Esquadra.

Hi ha una relació constantHi ha una relació constantHi ha una relació constantHi ha una relació constantHi ha una relació constant
amb els altres eixos?amb els altres eixos?amb els altres eixos?amb els altres eixos?amb els altres eixos?
Sí, nosaltres formem part de
la Fundació Barcelona Co-
merç, formada pels 16 eixos de
la ciutat. Tenim accions que
ens engloben a tots, per exem-
ple, ara estem en contacte amb
La Caixa perquè faciliti una
targeta de compra pels eixos i
que suposi descomptes, regals,
etc. Preveiem que ho enllesti-
rem cap a la primavera.

Quines dificultats hi ha perQuines dificultats hi ha perQuines dificultats hi ha perQuines dificultats hi ha perQuines dificultats hi ha per
atraure a l’eix franquícies iatraure a l’eix franquícies iatraure a l’eix franquícies iatraure a l’eix franquícies iatraure a l’eix franquícies i
entitats bancàries?entitats bancàries?entitats bancàries?entitats bancàries?entitats bancàries?
Aquest és un problema de tots
els eixos. Aquí a Gran de Grà-

Patrícia Monge

“Amb la crisi, hi ha molta por”

Carles Camps

(Barcelona, 1959) és

president de l’Eix

Comercial de Gran de

Gràcia, una de les

zones més transitades

i comercials de la Vila.

Les diferents botigues

que formen part del

seu decorat reben a

clients i turistes que

disposen d’una gran

oferta de productes. En

temps de crisi, el

comerç de barri afron-

ta nous reptes que

cridin, de nou, a la

benastrugança.

Sí, perquè hi ha molta por.
Hem salvat la campanya de
Nadal i ha funcionat a les boti-
gues que més ho necessitaven.
Estar situat a un eix pot ajudar
i fa que es noti menys la crisi.

El comerç de barri sempre haEl comerç de barri sempre haEl comerç de barri sempre haEl comerç de barri sempre haEl comerç de barri sempre ha
funcionat molt bé a Gràcia,funcionat molt bé a Gràcia,funcionat molt bé a Gràcia,funcionat molt bé a Gràcia,funcionat molt bé a Gràcia,
pot afectar-li menys la crisipot afectar-li menys la crisipot afectar-li menys la crisipot afectar-li menys la crisipot afectar-li menys la crisi
que a altres zones?que a altres zones?que a altres zones?que a altres zones?que a altres zones?
És el que intentem: que tothom
tingui una oferta suficient per
no anar a altres barris o a cen-
tres comercials. També hem de
cuidar altres aspectes: que hi
hagi un bon enllumenat i que la
gent es trobi bé perquè no mar-
xi a un altre lloc. El problema
és que tothom nota la crisi, els
centres comercials també.

Quina és l’ajuda que podeuQuina és l’ajuda que podeuQuina és l’ajuda que podeuQuina és l’ajuda que podeuQuina és l’ajuda que podeu
brindar a les botigues?brindar a les botigues?brindar a les botigues?brindar a les botigues?brindar a les botigues?
Comunicació amb les autori-
tats. Tot i que podem anar fent
coses,  és difícil, perquè tothom
va escanyat. 

cia, hi ha el 50 per cent de boti-
gues associades i costa molt que
una franquícia o entitat bancària
s’associï. L’Ajuntament ens ha aju-
dat i els ha enviat una carta on
s’explica com és un eix i la impor-
tància que té per a la cohesió so-
cial d’un barri. No oblidem, però,
que no podem obligar ningú.

En aquests temps de crisi, ¿quinsEn aquests temps de crisi, ¿quinsEn aquests temps de crisi, ¿quinsEn aquests temps de crisi, ¿quinsEn aquests temps de crisi, ¿quins
rrrrreptes septes septes septes septes s’han plantejat pel 2009?’han plantejat pel 2009?’han plantejat pel 2009?’han plantejat pel 2009?’han plantejat pel 2009?
Aquest 2009 no és l’any per fer
grans coses. Hi haurà les jornades
de comerç al carrer, a la primave-
ra. També volem fer sortejos i vi-
atges i treballar en les falques pu-
blicitàries d’estiu i de Nadal.

Les botigues han acudit a l’eixLes botigues han acudit a l’eixLes botigues han acudit a l’eixLes botigues han acudit a l’eixLes botigues han acudit a l’eix
per l’onada de crisis?per l’onada de crisis?per l’onada de crisis?per l’onada de crisis?per l’onada de crisis?

CARLES CAMPS, PRESIDENT DE L’EIX GRAN DE GRÀCIA,AL SEU DESPATX

ÈRIC LLUENT

“Estar associat pot

ajudar i fer que es

noti menys la

situació econòmica”
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a peu de plaça

Anava a prendre una canyeta de res...

Maurici Rodon

...i em vaig liar. Aquest

és el nom d’un simpà-

tic grup d’amics del

Facebook i realment

exemplifica el que ens

pot passar si ens

acostem a algun dels

dos locals que comen-

tarem avui: el Samsara

i el Velcro.

aliè. Et trobaràs gent que abans
ha pul.lulat pel Canigó, el
Samsara, la Clotxa o el Sureny.
Dijous ja comença a animar-se
–una mica massa per als habitu-
als– i els caps de setmana ja és
una altra història. Darrerament,
en una progressió similar al

Samsara, s’ha anat fent popular i
divendres i dissabte hi ha força
gent, força ambient i força difi-
cultats per trobar lloc per asseu-
re’s.
Tots dos llocs comparteixen una
espècie d’essència que no sabria
explicar molt bé: són llocs per
quedar. Que un amic que fa
temps que no veus el vols portar
a sopar? Tira cap al Samsara. Que
un grup d’amigues vol parlar de
les seves coses els dimecres? Abo-

El Samsara, al carrer Terol, és
un restaurant peculiar. Peculi-
ar perquè és restaurant i és bar
de copes i peculiar perquè com-
bina excel.lentment les dues
propostes. Potser per les seves
taules baixes i els seus sofàs, o
pel fet que hi hagi DJ puntxant
música, o per la decoració. O
pel kharma i la seva mena d’ins-
piració budista...
Però combina bé, com la gent
que hi va. El públic en general
és jove, d’aquella joventut com-
presa entre els 25 i els 40 anys.
Parelletes, grupets i noies, mol-
tes noies. L’ambient és sempre
agradable, potser també gràci-
es als que estan al darrere de la
barra i dels fogons: el Pere, el
Jordi, la Roser, la Montse...
El Samsara poc a poc s’ha anat
fent un nom i és difícil no tro-
bar-se’l ple el cap de setmana.
Recordo que el primer any que
el van obrir passejava jo pel
carrer i un vianant anava co-
mentant per telèfon: “Sí, que-
dem al bar aquest nou que hi
ha al costat de la casa okupa”
[pel Casal de Ros de Olano].
Un altre nom que també engan-
xa és el Velcro, al carrer Vallfo-
gona. Déu n’hi do el canvi que
ha fet l’antiga Finestra! Després
de capgirar la decoració com
un mitjó i també cal dir que
amb el savoir faire de la Josie i
de l’Humbert han aconseguit
un bar que potser el seu millor
adjectiu seria acollidor. Acolli-
dor perquè entre setmana és
bar de barri, on tens aquella
sensació que no coneixes a tot-
hom però tampoc ningú t’és

na-les al Velcro. És a dir que s’hi
vas emparellat són bons llocs i si
vas amb col.legues a petar la xer-
rada també. I és així perquè s’hi
està a gust –ambdós locals com-
parteixen un cert gaudi pels so-
fàs, butaques i pufs–, la música

Ambdós locals

comparteixen un

cert gaudi per ‘pufs’,

butaques i sofàs

tot i estar cuidada no està ex-
cessivament alta i el temps pas-
sa i passa i et trobes amb què
anaves a fer una canyeta de res
i al final t’acabes liant, tancant
el local i pregant que l’endemà
no sigui massa cruel amb tu. 

MERITXELL DÍAZ

MERITXELL DÍAZ

És dissabte i bufa el vent.

És un vent fred, violent,

desagradable, maleducat i

impertinent. No és un vent

que ve de cara, constant,

com la Tramuntana, que

sempre ve del nord, amb

generositat i elegància, per

fer net, per esborrar els

mals pensaments i aclarir

l’horitzó. El d’avui és un

vent desordenat, sense

sentit, desorientat, que

espetega contra les

finestres, retorça els

arbres, fa tremolar façanes

i escapça semàfors.

Darrera seu només deixa

brutícia, pols, destrucció i,

en el cas de Sant Boi, un

dolor de mare i pare

infinit, que ens encongeix a

tots.  Quan era petit i llegia

històries de víkings,

sempre em sorprenia quan

deien que el seu principal

temor era que els caigués

el cel a sobre. Darrera-

ment tinc la sensació que

una mica ens està caient el

cel a sobre. Massa vent,

massa neu, massa pluges

o massa sequera. Sempre

massa de tot, tot de cop i

sense mesura. Ràpidament

sortirà l’ecologista fona-

mentalista de torn i dirà

que tota la culpa és del

canvi climàtic. Algun altre

fanàtic dirà que l’origen

d’aquest mal, com de tots

els mals, són els EUA i

Israel. Jo senzillament no

ho sé, però no m’agrada el

temps que fa. I encara

m’agraden menys les

respostes simples a

problemes complexos.

Potser només és vent

sense resposta dins. 

Vent

la torratxa

EL VELCRO, AL CARRER VALLFOGONA, ES DEFINEIX AMB L’ADJECTIU “ACOLLIDOR”

A QUARTS DE NOU, EL SAMSARA ES COMENÇA A OMPLIR DE GENT
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