
6
 d

e
 f

e
b
re

r

d
e
 2

0
0
9

283

El periodista Ferran Monegal
serà enguany el pregoner de
Sant Medir. Monegal ha
avançat a L’Independent que
en el seu discurs, que serà el
dia 22 de febrer a Rius i
Taulet, introduirà elements
de la seva particular crítica
televisiva. D’altra banda, el
pregoner ha apostat per l’en-
trada de marques publicità-
ries perquè la festa pugui fer
front a la crisi.
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CRISI POLÍTICA

Martínez i Espriu

pugnen i pacten

una reunió pel vent

6
EQUIPAMENTS

L’Espai Jove obre

el 14-F amb un

concert de Rauxa

Amb la voluntat de tornar als orí-
gens, la junta directiva del CN
Catalunya impulsada per Miquel
Barrabino i Ramon Geli, va deci-
dir al juliol suprimir la secció d’at-
letisme del club per dedicar-se
exclusivament als esports d’aigua,
és a dir, la natació, el waterpolo,
el triatló i l’escola d’activitats aquà-

tiques. Els membres de la secció
han decidit ara fer pública la seva
queixa i han manifestat que se
senten “molt decebuts i molestos”
perquè creuen que no s’ha comp-
tat amb la seva opinió. La decisió
de suprimir la secció s’ha de rati-
ficar a l’assemblea que ha celebrar-
se a la primavera. Els atletes ex-

El CN Catalunya suprimeix l’Atletisme
ÈRIC LLUENT

pliquen que el CN Catalunya no
els hi ha renovat les llicències fe-
deratives per a aquest any i s’han
hagut de federar de forma inde-
pendent per poder seguir compe-
tint però insisteixin que volen se-
guir portant la samarreta del club.
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ÈRIC LLUENT

Monegal,

pregoner de

Sant Medir
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Fer política a Gràcia
“Siempre me ha interesado esa jerga que emplean los rastas,

hablan de batallas que no puedes encontrar en los mapas”.

Sovint aquest verset de la cançó La línia del frente, de

Kortatu, serveix per parlar de la política local que es fa per

sota de la maquinària dels ajuntaments, en aquells territo-

ris on abans també hi havia consistoris i ara hi ha una

estructura de districte més o menys àgil per difondre la

seva activitat. Gràcia -com Sarrià, Sant Martí, Sants, Horta,

els antics municipis del pla de Barcelona-, però sobretot

Gràcia, que té una estructura forta de mitjans de comuni-

cació propis, és qui més pateix a Barcelona el particular

cafè per a tothom imposat des de la plaça Sant Jaume. Fent

un símil agosarat, podríem dir que a nivell d’Estat l’Eixam-

ple seria la Rioja i Gràcia seria Catalunya.

El Districte de Gràcia, com a entitat política, compta amb

un joc entre els partits -reconeixem que a vegades afavorit

per la presència dels mitjans- que acaba demostrant les

insuficiències d’un model de govern que només preveu

convocar consells municipals cada tres mesos. A tall

d’exemple, l’últim ple va ser el 2 de desembre i el pròxim

serà el 5 de març. Tot el que hagi passat en aquests tres

mesos ha d’esperar a ser

analitzat i debatut, cara a

cara amb els veïns, tot

aquest temps?

Més enllà de la faramalla i

els interessos, aquesta és

la lliçó que es pot extreure

de l’última polèmica

política entre el PSC i ERC, quan tots dos pacten una reunió

de portaveus extraordinària per parlar dels efectes de la

ventada i de les noves inversions en finançament local que

ha aportat el govern espanyol. Aquest divendres es fa la

reunió, quinze dies després dels dos fets, però un mes

abans del pròxim ple ordinari. Amb decisions com aquesta

adoptada entre PSC i ERC és com es comencen a trencar

les costures de la Barcelona arcaica, la que encara no es

creu la política de proximitat, la que no descentralitza

gairebé res i deixa les obres importants per a la Casa Gran

i els problemes veïnals per al Districte, la que envia l’alcal-

de a inaugurar qualsevol cosa però fa posar el regidor a

davant dels problemes quotidians. Gràcia ha de deixar de

tenir por davant de Barcelona, perquè les seves necessi-

tats de debat social i polític no tenen per què ser les

mateixes que les dels altres nou districtes. Només cal

pensar per què no hi ha un Independent a cada districte...

El Districte té un modelEl Districte té un modelEl Districte té un modelEl Districte té un modelEl Districte té un model
de govern insuficient,de govern insuficient,de govern insuficient,de govern insuficient,de govern insuficient,
que només pot convocarque només pot convocarque només pot convocarque només pot convocarque només pot convocar
plens cada tres mesosplens cada tres mesosplens cada tres mesosplens cada tres mesosplens cada tres mesos
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cartes al director ull de dona

100 x 100

dones

Sara Reñé

Ja es pot consultar, en

format digital,

www.moncomunicacio.com,

una nova guia de les

associacions de dones de

Barcelona. La guia, coordi-

nada per la Xarxa Internaci-

onal de Dones Periodistes i

Comunicadores recull

informació sobre 100 de les

associacions més represen-

tatives de la ciutat.100 x

100 dones ofereix una

amplia visió del panorama

associatiu de dones a

Barcelona i dóna A conèixer

les feines i projectes que les

associacions desenvolupen.

La guia, a més de la seva

utilitat pràctica, permet

veure el creixement i

dinamisme del les associaci-

ons durant aquests últims

anys i la diversitat de

tasques que porten a terme

en tots els àmbits: social,

laboral, cultural, comunica-

tiu, de serveis i d’acollida...

El paper de les associacions

continua sent necessari i

imprescindible per avançar

cap a les igualtats. Ara bé,

el moviment associatiu té

plantejats, a hores d’ara,

alguns grans reptes:

actualitzar els discursos,

crear xarxa i coordinar

accions conjuntes i eficaces

i, sobretot, ser més visible i

fer arribar les seves

propostes a tota la població

no associada: dones i

homes. 

El confidencial

de L’Independent el dependent

El grup de folk-punk gracienc Anita

Miltoff, guanyador del premi Engan-

xa't a la música 2008, està a punt de

treure el seu segon disc, que es titula-

rà Gràcia per la seva vinculació amb la

Vila. Que és una formació arrelada a

Gràcia ho demostra que parla de diferents espais

emblemàtics de la Vila. En un dels seus temes,

Tardor, cita el nostre setmanari quan diu "escrivim

el que vam ser en retalls de L'Independent".

Escolto atònit la publici-

tat institucional per

mentalitzar a la població

de fer el salt a la televi-

sió digital i no quedar-nos

sense poder-la veure en l’apa-

gada digital. Ho entendria de

part dels fabricants dels

aparells o dels canals privats

de televisió, però perquè les

institucions polítiques gasten

temps, diners i recursos en

això? Als poders polític i

econòmic els cal imperiosa-

ment que la gent segueixi

veient la televisió perquè

necessiten mantenir el control

de l’opinió pública.

Jordi Oriola
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d’opinió en què es feia

referència, amb cert to

humorístic i sarcàstic al

poc interès que té l’autor

sobre diferents coses,

entre elles el conflicte

Israelita-Palestí. El senyor

Balanzà té raó en unes

quantes coses: jo també

n’estic fart de persones

avorrides disfressades d’exper-

tes que ens intenten alliçonar

(unes cap a una banda i altres

cap la contrària), n’estic també

fart que ara els mitjans de

comunicació ens venguin la

moto amb la solidaritat (sí, seré

solidari TV3, però no quan tu

m’ho diguis) i escalfin un tema

perquè políticament interessa i

després, poc a poc, el deixin

refredar (i no és la primera

vegada). Però hi ha una cosa

senyor Balanzà que, com a

persones crítiques i responsa-

bles, no ens podem permetre,

que és frivolitzar. Saber i callar

no ens converteix en observa-

dors imparcials, sinó en còmpli-

ces. I en aquest cas, en còmplice

d’una masacre, d’un genocidi

imperdonable, el del poble

palestí. Senyor Balanzà, quan el

senyor Eusebi (per posar un

exemple), l’entranyable dibui-

xant, li demani ajuda per recollir

uns cèntims que li han caigut,

espero que no li digui simple-

ment: No m’interessa. El

conegui o no el conegui i n’esti-

gui o no n’estigui fart.

ResponsabIlitat sisplau.

Miquel Ruano
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què en penseu...

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

...de la salut del cinema en català?

David Bolet

informàtic

Silvia Villanueva i

Montse Tomeu

professora i

dinamitzadora

Pilar Bayarri

advocada

Arantxa

Ybargüengoitia

redactora

No vaig a veure cinema en

català perquè no m’agraden el

doblatges. Prefereixo versió

original o doblada al castellà.

Penso que hi ha poques pel.lícules

doblades en català. A més,

habitualment són pel·lícules

infantils i crec que s’hauria

d’invertir més, però, sobretot,

invertir en bons dobladors. 

No veig gaire pel.lícules en

català, no sé si això es deu a

què no n’hi ha gaires al cinema.

Estaria bé que es donessin més

subvencions, invertir en cultura

sempre és positiu. 

Ens agrada veure el cinema en

versió original o subtitulat, tot

i que no hi ha gaire pel.lícules

traduïdes al català. Invertir

més en el doblatge seria una

bona opció. 

Veig poc cinema en català.

L’última pel.lícula que he vist

va ser una dels Mags d’Orient i

crec que l’han premiada massa

perquè no arriba a la gent.

Sobretot m’han agradat les

sèries en català. Segurament

no s’inverteix suficient. 

Fa poques setmanes, la

periodista Ainhoa Sorrosal

advertia al Viure Gràcia, a

la contra de l’Indepen-

dent, que els que comen-

cen en la professió han de

vigilar amb la mediocritat

dels que estan a dalt. Per

fi... una periodista que

s’atreveix a qüestionar

que el rei va despullat. Ja

ho deia Terenci Moix que

vivíem envoltats de

mediocres. I tenia tota la

raó. Aprendre dels que

tenen més poder s’està

convertint en una tasca

gairebé impossible, i no

perquè els que estem a

sota tinguem poca humili-

tat, sinó perquè no gosem

proclamar-nos experts en

la crisi o en Obama. Com

ho fan ells. En el país de

les reunions, les tertúlies i

els sopars de presumptes

intel.lectuals que s’ha

convertit Catalunya,

només cal adoptar una

frase clixé per fer veure

que en saps. Per exem-

ple, “després dels atemp-

tats de l’11-S” o “això del

PP acabarà malament” i

seguir amb l’argumentari

de coses sentides. Apren-

dre, quin gran verb

oblidat. Aprendre, vet

aquí el vell secret. 
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Aprendre

el bloc

Plaça Lesseps. Entorn de la participació (1)

S’ha parlat i escrit sobre el

“model de participació” de

Lesseps. Però, de quin

model i de quina participa-

ció es tracta?

La plataforma de veïns i

associacions Una altra Plaça

Lesseps és possible va

sorgir com a reacció popular

en contra d’un projecte

municipal, (del mateix

arquitecte que ha acabat

fent l’actual disseny de la

plaça), que l’Ajuntament va

tractar d’imposar.

Varen haver de fer-se

innombrables reunions,

difusió i penjada de cartells

informatius, manifestacions,

assemblees obertes, –

l’església dels Josepets

plena com mai–,

llençolades, bicicletades,

tallades de trànsit, crema

del primer projecte en la

revetlla de Sant Joan. La

participació era oposició.

Va ser necessari aquell

ampli moviment ciutadà

d’enfrontament, recollit per

la premsa i TV,

perquè finalment

l’Ajuntament

cedís i acceptés

escoltar als veïns.

Es va crear una

comissió mixta,

Ajuntament,

plataforma veïnal i tècnics

independents –una figura

que ens inventàrem i que

volíem que aportés ele-

ments de judici al procés de

discussió del nou projecte–

que al llarg de dos anys en

una no gens fàcil negociació

Lluís Brau i Toni Ramon, membres de l’AVV Vila de Gràcia

tribuna

va pactar l’actual plaça.

L’exemple de la participació a

Lesseps hauria de fer veure

que aquest tipus de comissi-

ons s’han de crear abans de

l’inici d’un projecte i no com a

conseqüèn-

cia de la

pressió

veïnal. De la

mateixa

manera que

també és

abans d’un

projecte que s’han de fer

enquestes sobre els desitjos

de la gent.

El Manifest fundador de la

plataforma veïnal plantejava,

per aquest ordre, tres objec-

tius bàsics, 1) la necessitat de

reduir el trànsit i donar tot el

protagonisme al vianant, 2)

retornar a la plaça el seu

pendent natural, i 3) fer d’ella

un espai permeable, integra-

dor dels barris del voltant i

per tant no pas frontera sinó

ròtula i lloc de

trobada.

Com en tota

negociació no es

van assolir el

100% dels objec-

tius, però si la

gran majoria. El

pendent s’ha suavitzat i la

plaça és molt més permeable.

El trànsit –150.000 cotxes

diaris– en canvi, no s’ha

reduït, però mitjançant

millores de disseny i expor-

tant-lo en part fora de la plaça

–carrer Maignon– s’ha minvat

MERITXELL DÍAZ

Aquestes comissionsAquestes comissionsAquestes comissionsAquestes comissionsAquestes comissions
sssss’han de cr’han de cr’han de cr’han de cr’han de crear abansear abansear abansear abansear abans
de l’inici d’un projectede l’inici d’un projectede l’inici d’un projectede l’inici d’un projectede l’inici d’un projecte
i per la pressió veïnali per la pressió veïnali per la pressió veïnali per la pressió veïnali per la pressió veïnal

el seu impacte, guanyant-se

espai per als vianants.

Objectivament la nova

plaça és millor que l’anteri-

or i molt superior al projec-

te que l’Ajuntament volia

imposar-

nos.

Finalment

l’Ajunta-

ment s’ha

bolcat a

l’obra i

s’ha gastat

una milionada en la urbanit-

zació. Hauríem de sentir-

nos complaguts, però en

canvi existeix una generalit-

zada sensació d’insatisfac-

ció i frustració. Què ha

passat? Què ha

fallat?...(continuarà). 

Hauríem de sentir-nosHauríem de sentir-nosHauríem de sentir-nosHauríem de sentir-nosHauríem de sentir-nos
complaguts, però encomplaguts, però encomplaguts, però encomplaguts, però encomplaguts, però en
canvi existeix unacanvi existeix unacanvi existeix unacanvi existeix unacanvi existeix una
sensació d’insatisfacciósensació d’insatisfacciósensació d’insatisfacciósensació d’insatisfacciósensació d’insatisfacció
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L’INDEPENDENT NO ES FA RESPONSABLE NI TÉ PER QUÈ COMPARTIR LES OPINIONS EXPRESSADES A LA SECCIÓ D’OPINIÓ D’AQUEST SETMANARI

7 de febrer, inaugurem el Casal

Com ja sabeu a la cantona-

da del carrer Gran de

Gràcia amb Santa Rosa,

s’ha obert un nou equipa-

ment públic que finalment

acaba amb la mancança

d’espais pels joves del

nostre barri. Fins ara els

joves de Gràcia no podíem

gaudir d’un casal propi tot

i tenir una llarga tradició

d’associacionisme i partici-

pació, però a partir d’ara

tindrem un lloc on trobar-

nos per gaudir del temps

lliure de manera diferent.

La Plataforma d’Entitats

Juvenils de Gràcia volem

que aquest espai sigui de

tots els joves graciencs,

per això treballarem

perquè tothom pugui

participar i organitzar

activitats utilitzant la gran

quantitat de recursos que

ens ofereix.

Entre tots farem que

aquest nou casal sigui

participatiu, democràtic i

compromès amb la Vila, i a

partir de la seva inaugura-

ció demostrarem a l’Ajunta-

ment que els joves de

Gràcia som capaços d’or-

ganitzar-nos i tirar enda-

vant projectes. I que el

nostre model d’associacio-

nisme, en el qual les

persones treballem de

manera voluntària, funcio-

na molt més que el seu

model mercantilitzador.

Si voleu conèixer qui som i

estrenar les noves

instal.lacions esteu convi-

Plataforma d’Entitats Juvenils de Gràcia

tribuna

dats a la inauguració del nou

casal que tindrà lloc el

dissabte 7 de febrer a partir

de les 17 hores.

Tot seguit exposem els actes

que hi ha programats: jocs

i activitats per a infants i

joves (17h-19 hores),

presentació inaugural

(19.30 hores) i pica-pica

de benvinguda (19,30h-

21hores)

Esperem que vingueu a

conèixer aquest nou espai i

que el Casal de Joves de

Gràcia es converteixi en un

veritable punt de trobada

per al jovent del barri. 

MÍRIAM NÚÑEZ
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Agrupació cultural recreativa
germanor de jubilats
i pensionistes

    Siracusa, 23-27
93 219 10 40

 Agrupació de la Gent Gran
Pau Casals La Salut

Cardener, 45
93 210 08 03

Agrupació Escolar Catalana
Riera de Sant Miquel, 68
93 415 93 56

Agrupament escolta
Lluïsos de Gràcia

Plaça del Nord, 7
93 340 34 50

Agrupament escolta
Montnegre-Josep Carner

Santa Magdalena, 12-14
93 340 34 50

Assemblea de Joves
de Gràcia

Ros d’Olano, 39
www.aj-gracia.org

Associació de Pensionistes
de Penitents

Navata, 6 o 68, 2n 3a
Joaquim Gongora

Ateneu Independentista
La Torna

Sant Pere Màrtir, 37

Ateneu Popular La Barraqueta
Tordera, 34

www.graciaviva.cat

Ateneu Popular Rosa de Foc
Verntallat,26

www.ateneurosadefoc.org

Casal d’avis de Gràcia
Mozart, 24
93 217 94 11

Casal de gent gran Montmany
Montmany, 45
93 285 04 74
93 213 19 82

Casal de gent gran
de Penitents

Pg. Vall d’Hebron, 76-78
93 212 60 62

Casal de gent gran La Miranda
Coll del Portell, 74
93 284 01 26

Casal de gent gran Siracusa
Siracusa, 23-27
93 219 10 40

Casal de Joves del Coll
Duran i Borrell, 24
93 256 28 74
casaldejoves_coll@yahoo.es

Centre cívic El Coll
Aldea, 15-17
93 285 70 11

Centres socials, casals i esplaisCentres socials, casals i esplaisCentres socials, casals i esplaisCentres socials, casals i esplaisCentres socials, casals i esplais
Centre cívic la Sedeta

Sicília, 321
93 459 12 28

Infoespai
Plaça del Sol, 19-20 baixos
93 390 72 36

www.infoespai.org

Kasa de la Muntanya
St. Josep de la Muntanya, 33

www.nodo50.org/
kasadelamuntanya
km@nodo50.org

Centre d’Iniciatives
La Quimera

Verdi, 28
www.laquimera.org

Centre d’Esplai Abat Cassià
Sors, 30 baixos

 Centre d’Esplai Claror
Sardenya, 343
93 207 06 40

Centre d’Esplai Josepets
Plaça de Lesseps, 25
679 08 19 02

esplaijosepets@hotmail.com

Centre d’Esplai L’Estel
St. Antoni Ma Claret, 47
93 458 60 76

 www.esplaiestel.com
trencaesquemes@hotmail.com

Caserna de la Guàrdia Urbana

93 237 32 20

Consell del Districte de Gràcia

93 402 70 00

Deixalleria de Gràcia-Collserola

900 70 20 30

Districte de Gràcia

93 291 66 78

Oficina d’Atenció Ciutadana i

Dependències Municipals

93 402 70 00

Serveis Socials i Atenció Primà-

ria (El Coll)

93 256 28 88

Serveis Socials i Atenció Primà-

ria (Rius i Taulet)

93 291 43 25

Atenció ciutadana

93 402 70 00

Bombers

080

Guàrdia Urbana

092

Telèfons d’interès

Altres telèfons

Centre d’Esplai Pompeia
Riera de Sant Miquel, 1 bis
93 217 41 08

www.caputxins.org

Centre d’Esplai
Sant Felip Neri “JASD”

Carrer del Sol, 8
93 218 24 83

 Centre d’Esplai Sant Jordi
Viaducte de Vallcarca, 7
679 61 19 62

Centre de Lleure Elaia
Bonavista, 6
93 218 37 68

Espai Jove Gràcia
Gran de Gràcia, 190-192

www.cjb.cat

Esplai Àncora
Sant Lluís, 89-93
93 213 79 59

Esplai La Salut
Larrard, 45
93 284 18 01

 Esplai Rikki-Rikki-Tavi
Ros de Olano, 9
93 237 50 31/
93 218 19 64

Jaume Clotet

Més toros

El juliol de l’any passat vaig fer un article

titulat Toros per a L’independent de Gràcia

en el qual expressava el meu desig de

veure el meu país lliure de corrides de

toros. Als països avançats no es torturen els

animals per al gaudi del públic, i Catalunya crec que ja es

troba entre els països avançats. També s’hi troben les Canàri-

es, entre els països avançats, perquè ja han prohibit que els

toros siguin torturats, assassinats i mutilats per pallassos

vestits de lentejuelas mentre el públic aplaudeix i fa fotografi-

es. És per això que ara tinc el goig i l’orgull d’anunciar que ja

està en marxa una campanya nacional per eradicar aquesta

xacra del nostre país i tancar,

d’una vegada i per sempre

més, les places de braus.

Sembla que ara va de bo,

perquè s’estan recollint un

mínim de 50.000 signatures

per fer una iniciativa legislati-

va popular (ILP) al Parlament i

incloure les curses de braus en la llei de protecció dels

animals.

Un miler de persones d’arreu del país s’han fet fedataris, és a

dir, que van desplaçar-se expressament al Parlament de

Catalunya per jurar o prometre que les persones que signin

ho fan lliurement i sense

engany. Tot plegat és un

d’aquests moviments de gent

que fan tornar a creure en

l’honestedat i la bondat de la

gent.

Quedarem doncs, els toros i

nosaltres, en mans dels 135

diputats del nostre Parlament. Esperem que no ens fallin ni

se sotmetin al possible xantatge dels partidaris de les

curses. Anteriorment, sembla que algun empresari del sector

hauria pressionat la cambra de la sobirania popular relacio-

nant el cinema en català amb el tancament de les places de

toros. En aquella ocasió, per desgràcia, els nostres polítics

se la van embeinar i ho van deixar córrer, apel.lant com

sempre a la prudència i a la cohesió social i no sé quines

ximpleries més.

Ep! I que ningú no s’alteri: de moment les curses populars de

braus, arrelades sobretot al sud del Principat, queden exclo-

ses de la prohibició. Podeu trobar tota la informació necessà-

ria a www.prou.cat. 

la setmana

Als països avançats noAls països avançats noAls països avançats noAls països avançats noAls països avançats no
es torturen els animalses torturen els animalses torturen els animalses torturen els animalses torturen els animals
per al gaudi públic, iper al gaudi públic, iper al gaudi públic, iper al gaudi públic, iper al gaudi públic, i
Catalunya ho ésCatalunya ho ésCatalunya ho ésCatalunya ho ésCatalunya ho és

Entre tots farem queEntre tots farem queEntre tots farem queEntre tots farem queEntre tots farem que
l’espai sigui democràtic,l’espai sigui democràtic,l’espai sigui democràtic,l’espai sigui democràtic,l’espai sigui democràtic,
participatiu iparticipatiu iparticipatiu iparticipatiu iparticipatiu i
compromès amb la Vilacompromès amb la Vilacompromès amb la Vilacompromès amb la Vilacompromès amb la Vila

Les curses populars deLes curses populars deLes curses populars deLes curses populars deLes curses populars de
braus arrelades al sudbraus arrelades al sudbraus arrelades al sudbraus arrelades al sudbraus arrelades al sud
del Pdel Pdel Pdel Pdel Principat quedenrincipat quedenrincipat quedenrincipat quedenrincipat queden
excloses de la prohibicióexcloses de la prohibicióexcloses de la prohibicióexcloses de la prohibicióexcloses de la prohibició
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Política
Martínez i Espriu pugnen i pacten una

reunió extraordinària per la ventada
L’acord arriba després que el president intentés forçar una junta de manera unilateral

El president i el regidor

del districte, Ricard

Martínez (ERC) i Guillem

Espriu (PSC), han recupe-

rat aquesta setmana la

seva particular lluita

més o menys soterrada

pugnant per la celebra-

ció d’una junta de porta-

veus extraordinària que

ERC va demanar la set-

mana passada per ana-

litzar els efectes de la

ventada a Gràcia i les

noves inversions per la

partida extra de finança-

ment local del govern

espanyol. Aquest diven-

dres no hi haurà ‘junta’,

hi haurà ‘reunió’.

GUILLEM ESPRIU I RICARD MARTÍNEZ, EN LA TROBADA DE TRASPÀS DE PODER A L’INICI DE LA LEGISLATURA

ALBERT BALANZÀ

Un any després de la seva pitjor
crisi de relacions, arran de l’in-
tent de forçar un ple extraordi-
nari per a la ratificació del Pla
d’Actuació del Districte, socia-
listes i republicans, amb els seus
dos màxims representants al cap-
davant, han desplegat aquesta
setmana una nova batalla freda
en la qual finalment hi ha hagut
pacte.
El PSC va ser el primer a moure
fitxa a principis de setmana, des-
prés que alguna trobada informal
durant els foguerons del cap de
setmana no servís per tractar el
tema, i va oferir una trobada bi-
lateral entre el conseller d’Urba-
nisme, Carles Maggi, i el porta-
veu d’Esquerra, Àlex López.
Els republicans van veure la pro-
posta com a clarament insufici-
ent per debatre i “informar els
veïns i veïnes dels danys del tem-

poral de vent a tot Gràcia”, com
deia la nota que van enviar la
setmana passada. Acte seguit,
dimecres va entrar en joc el pre-
sident del districte, Ricard
Martínez, que va arribar a con-
vocar la junta de portaveus ex-
traordinària de manera unilate-
ral, aprofitant la potestat que li
atorga el reglament. El moviment
tàctic, segons fonts pròximes a
Martínez, deixava la porta ober-
ta a seguir parlant amb el regi-
dor, Guillem Espriu, per arribar
a un acord.
Finalment, el mateix dimecres a
la tarda el pacte estava fet. Fonts
del districte van confirmar a
aquest setmanari que no hi hau-
ria junta de portaveus extraordi-
nària però sí reunió de portaveus
extraordinària. I tots contents. 

L’última crisi similar es

va allargar quatre mesos

El febrer de 2008 es va obrir la
pitjor crisi de relacions entre
PSC i ERC. Els republicans ja
s’acostumaven a ser oposició i
fins i tot havien començat el
mandat fent una manifestació
contra el Districte pel model
de Diada de l’Onze de setem-
bre. En el ple de febrer d’aquell
any, ERC, CiU i PP van unir
els seus vots per forçar un ple
extraordinari per a la ratifica-
ció del Pla d’Actuació del Dis-
tricte, en el qual l’oposició vo-

lia introduir canvis. Com ara,
el president del districte va
arribar a fixar una junta de
portaveus i un ple extraordi-
nari amb data i tot (21 i 29
d’abril) i el regidor va contraa-
tacar titllant d’“il·legal” la con-
vocatòria. Però la negociació
amb el PSC es va arreglar, ERC
i CiU van incorporar elements
al PAD i, això sí, en un ple
extraordinari el 13 de maig, es
va ampliar -nou joc d’eufemis-
mes- el PAD.

El Districte endarrereix ara a l’abril

el canvi de nom de Rius i Taulet

A.B.

Passarà més d’un any des que es
va fer públic el resultat de la con-
sulta per al canvi de nom de la
plaça Rius i Taulet fins que els
veïns puguin veure col·locada la
nova placa de la flamant plaça
de la Vila de Gràcia. Així ho van
decidir un 55,8% dels 1040 ve-
ïns del nucli històric que van par-

Fa coincidir el rebateig amb la diada per la Revolta de les Quintes

da a files de l’exèrcit espanyol.
La data de la festa que vol pro-
gramar el Districte per al canvi
de nom de Rius i Taulet encara
està per definir, però es treballa
amb el 4 d’abril, dissabte, just
abans del diumenge de rams i de
la setmana santa. A la festa hi
haurà la presència assegurada de
les colles de cultura popular i de
les entitats de la Vila. 

ticipar en la iniciativa.
Ara el Districte ha decidit en-
darrerir el canvi de plaques fins
a l’abril i farà coincidir la modi-
ficació amb els actes que l’inde-
pendentisme gracienc convoca
des de fa uns anys per la Revolta
de les Quintes, en commemo-
ració de la insurrecció popular
que entre el 4 i el 9 d’abril de
1870 es va produir contra la cri- LA PLACA DE RIUS I TAULET, A LA FAÇANA DEL DISTRICTE

MERITXELL DÍAZ

breus

Espriu renya

l’AJG pels actes

sense permís

El regidor del districte, Guillem
Espriu, va aprofitar divendres
una reunió amb la Plataforma
d’Entitats Juvenils per recrimi-
nar a l’Assemblea de Joves de
Gràcia que convoquin actes sen-
se permís com el que estava
previst dissabte en el marc dels
foguerons, un concert a la plaça
Anna Frank. Fonts coneixedo-
res del contingut de la reunió
han explicat que Espriu va cri-
ticar que l’actitud dels joves in-
dependentistes el posa “entre
l’espasa i la paret” per les críti-
ques que poden arribar de l’opo-
sició per aquests fets. També les
mateixes fonts apunten que el
regidor va assegurar que havia
estat a punt d’avisar els Mossos
a la plaça Ana Frank. L’acte es
va fer finalment a La Torna. 

ICV desplaça

l’acte sobre la

llei d’educació

La llei d’educació concentra
aquests dies els actes públics de
les agrupacions locals dels par-
tits, amb dirigents nacionals con-
vidats a parlar-ne. La setmana
passada va ser ERC qui va con-
vocar militants i simpatitzants a
la xerrada de Josep Maria Frei-
xenet, diputat al Parlament de
Catalunya, i Carles Martínez,
president de la sectorial d’esquer-
ra. La següent data marcada so-
bre el debat, la que havia con-
vocat ICV-EUiA aquest dijous
5 s’ha traslladat al 16 de febrer
per problemes d’agenda però
amb els mateixos convidats, la
portaveu del grup parlamentari,
Dolors Camats, la diputada
Mercè Civit i el conseller del
districte, David Companyon. 

ARXIU
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Societat
La zona 30 s’implantarà al nucli de

la Vila el segon semestre del 2009
Aquesta mesura serà compatible amb les superilles que restringeixen el trànsit

El rectangle interior

dibuixat entre la Travesse-

ra de Dalt, Còrsega,

Escorial i el carrer Gran es

convertirà en zona 30

abans d’acabar l’any. Amb

aquesta limitació de la

velocitat de 30 quilòme-

tres per hora per als

vehicles, el Districte

pretén fer efectiva la

pacificació del trànsit,

millorar la qualitat

medioambiental i augmen-

tar la seguretat del via-

nant. La mesura ja està

implantada a Sant Andreu,

Prosperitat i el Poble Sec.

MERITXELL DÍAZ

La zona 30 s’implantarà a Gràcia
al llarg del segon semestre
d’aquest any, juntament amb les
que s’executaran al Farró-Putxet,
Sant Ramon, El Clot, Camp de
l’Arpa, els entorns de Gran Via-
Guipúscoa, Raval, Gòtic i casc
antic, i la zona que queda del dis-
tricte de Sants-Montjuïc.
El límit de velocitat de 30 quilò-
metres per hora per al trànsit
rodat serà obligatori als carrer
compresos entre Còrsega, el car-
rer Gran, la Travessera de Dalt i
Escorial. La mesura, però, es farà
compatible amb les superilles dis-
senyades en el pla de mobilitat
que restringeixen la circulació del
trànsit en benefici dels vianants.
L’ampliació del mapa de zona 30
és, segons el regidor de Mobilitat
a l’Ajuntament, Francesc Narváez,
una decisió que s’ha adoptat pel
“descens de la sinistralitat experi-
mentat gràcies a la mesura”. Se-
gons les dades municipals, el nom-

bre d’accidents ha disminuït a Sant
Andreu en un 12,7 per cent, a
Prosperitat un 16,3 per cent i al
Poble Sec un 13,4 per cent. La
primera zona 30 es va implantar
com a prova pilot a Sant Andreu,
al juny de 2006. Ara, aquesta
ampliació es finançarà amb el Pla
d’Inversió Local de Zapatero.
L’augment de la seguretat vial, la
seguretat de les bicicletes en cir-
cular per la calçada i la millora de
la qualitat del medi ambient són
altres dels aspectes positius que el
consistori destaca. A banda, per
pacificar el trànsit, se segueixen
implementant altres mesures com
les plataformes úniques, els pas-
sos de vianants sobreelevats i les
senyalitzacions específiques. 

L’informe tècnic sobre el

pla de mobilitat, pendent

En la campanya de les darreres
eleccions municipals, el PSC de
Gràcia va anunciar que si gua-
nyava, faria una revisió del Pla
de Mobilitat, el projecte pel qual
es van crear les superilles i es
van implantar les pilones retràc-
tils als carrers Torrent d’en
Vidalet, la Perla i Encarnació.
El mal funcionament d’aquestes
pilones i els nombrosos acci-
dents que han provocat van ser
els motius esgrimits per dema-
nar l’elaboració d’un informe
tècnic que radiografiés el tràn-

sit als carrers on es va implan-
tar el Pla de Mobilitat i, a par-
tir d’aquí, decidir si retirar o
no les pilones i si continuar cre-
ant noves superilles. El regidor
Guillem Espriu va assegurar
que el resultat d’aquest infor-
me estaria abans de l’estiu, però
el lliurament del document es
va endarrerir. La següent data
anunciada va ser el Nadal. I
ara, quan ja ha passat més d’un
mes, es desconeixen els resul-
tats d’aquesta diagnosi i dels
canvis que implicarà.

L’Espai Jove engega el 14-F amb

portes obertes i un ‘bolo’ de Rauxa

A.B.

Els responsables provisionals de
l’Espai Jove de Gràcia, a l’espera
que s’adjudiqui el concurs de ges-
tió, han marcat per al 14 de febrer
la data oficial d’inauguració de
l’equipament, que constarà d’una
jornada de portes obertes inaugu-
rada per l’alcalde, Jordi Hereu, i
un concert a l’auditori dels grups

Rauxa i La Banda del Panda. La
convocatòria també servirà perquè
els visitants omplin unes butlletes
amb propostes sobre les activitats
que els agradaria trobar a l’Espai
Jove. Mentre s’ultimen alguns de-
talls en algunes sales que no estan
a punt com l’auditori, l’Espai Jove
ja treballa en la seva agenda i ha
programat el festival Visualsound
de creació audiovisual per al 21 de

La comissió tècnica prioritza la plataforma per reservar sales

febrer i la trobada Barnalúdica de
jocs de rol, taula i estratègia.
D’altra banda, dijous passat la co-
missió tècnica va acordar donar
prioritat a la plataforma d’entitats
juvenils de Gràcia, crítica amb el
projecte, a l’hora de reservar sales.
Fonts de la plataforma, però, han
apuntat que el gest contrasta amb
el fet que la majoria de sales ja es-
tan ocupades durant setmanes. 

EEEEENTRANTRANTRANTRANTRA     AAAAA     WWWWWWWWWWWWWWW.....INDEPINDEPINDEPINDEPINDEPENDENTENDENTENDENTENDENTENDENT.....CACACACACATTTTT

IIIII     COMENTACOMENTACOMENTACOMENTACOMENTA     LALALALALA     NOTÍCIANOTÍCIANOTÍCIANOTÍCIANOTÍCIA

M. D.

El periodista Ferran Monegal
serà enguany el pregoner de la
festa de Sant Medir, el diumen-
ge 22 de febrer a la plaça Rius i
Taulet (13 hores). Nascut al car-
rer Príncep d’Astúries i afincat
al carrer Vic, el conductor de
Telemonegal (BTV), assegura es-
tar molt content que hagin comp-
tat amb ell sobretot “perquè Sant
Medir és una festa a la qual sem-
pre hi hem anat, a seguir les ca-
valcades i collir caramels, és una
tradició molt entranyable”. Tot
i que encara no ha començat a
redactar el pregó, Monegal avan-
ça a L’Independent que in-
troduirà elements de la seva crí-
tica televisiva en el discurs que
farà. “Interceptaré el món de la
televisió i les criatures de la gà-
bia, perquè els personatges de
la televisió són ocells sense ales,
que no poden volar”, explica i
afegeix que “aquí a Gràcia hi ha
molt bon ocellaires, però dels
reals, a més encara hi ha molts
balcons on hi ha caderneres i
canaris i és un plaer poder-los
escoltar quan passeges pels car-
rers”. Monegal aposta per “te-
nir valentia i enginy” i introduir
marques publicitàries a Sant
Medir que actuïn com a patro-
cinadors i així poder fer front a
la crisi. “És una mesura que va
amb la dinàmica de Gràcia, on
tradicionalment hi ha hagut
moltes botigues i petit comerç”,
diu. El dia del pregó també es
farà un concurs de dibuix, es
podrà muntar a cavall i hi haurà
una actuació de Kabum. 

Ferran

Monegal,

pregoner de

Sant Medir

Vuit escoles de la Vila diuen ‘No a les guerres’. Els alumnes
dels CEIP Patronat Domènech, Montseny, Rius i Taulet, Reina
Violant, Josep Maria Jujol, La Sedeta, Baldiri Reixach i l’escola de
música de l’Orfeó van congregar-se divendres a Rius i Taulet per
reivindicar un futur en pau per als infants d’arreu del món. 

ÈRIC LLUENT
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M. D.

Davant la imminent inauguració
de la remodelada plaça Lesseps,
els membres de l’Associació de
Veïns i Comerciants han instat
a penjar llençols als balcons amb
el missatge “- ferros, + verd” a
tots aquells qui volen més arbres
i plantes a Lesseps. Aquesta va
ser la reivindicació de les pan-
cartes que ja van penjar els im-
pulsors de la nova associació de
veïns durant els darrers mesos
d’obres, que valoren que des de
llavors no ha incrementat el
verd. Tot i que el dia de la inau-
guració no està fixat, fonts mu-
nicipals apunten que es farà
d’aquí un mes i mig. L’associa-
ció està preparant una acció per
a aquell mateix dia per evidenci-
ar el seu desencís pel resultat de
la remodelació de la plaça. Els
veïns també demanen la restitu-
ció del monument a Pompeu
Fabra que va ser retirar al co-
mençar les obres. 

Els veïns fan

una llençolada

a Lesseps pel

verd a la plaça

“Representem la llengua i la cultura a Islàndia”

Xavier Rodríguez és

gracienc de tercera

generació i acaba d’inici-

ar la creació del Casal

Català d’Islàndia del qual

n’és president. Abans de

traslladar-se al districte

101 de Reykjavík va

viure, des que va néixer,

al Torrent de l’Olla i va

formar part del grup de

teatre dels Lluïsos. El

primer contacte amb el

país nòrdic va venir pels

seus gustos musicals i

les primeres imatges

d’Islàndia són arrel de la

lectura de la Saga d’Egill

Skallagrimsson, un dels

exponents de la literatu-

ra tradicional islandesa.

Com descriuries Islàndia?Com descriuries Islàndia?Com descriuries Islàndia?Com descriuries Islàndia?Com descriuries Islàndia?
L’aïllament geogràfic i el poc co-
neixement que es té d’aquest país
han creat una aurèola de misteri
al seu voltant que desperta pas-
sions. Un cop es trepitja sòl is-
landès i es contempla amb pro-
pis ulls l’omnipresent expressió
de la força de la natura, un no

XAVIER RODRÍGUEZ ÉS EL PRESIDENT DEL CASAL CATALÀ A ISLÀNDIA

CEDIDA: XAVIER RODRÍGUEZ

El gracienc Xavier Rodríguez impulsa la creació del Casal Català en aquest país nòrdic

gent del barri
Èric Lluent

pot fer més que admetre que el
viatge fins a l’illa ha valgut la pena.

I la seva gent?I la seva gent?I la seva gent?I la seva gent?I la seva gent?
Canviant com les estacions de l’any,
sobretot amb els canvis de llum. Són
de bona pasta. El visitant eventual
s’enamora del caràcter obert i sense
complexos dels islandesos quan sur-
ten de festa, que contrasta amb el
caràcter diürn: no són ni tan ex-
pressius, ni oberts. Són molt nacio-
nalistes i s’autodefineixen per la fra-
se best í heimi (els millors del món).

Islàndia viu una situació eco-Islàndia viu una situació eco-Islàndia viu una situació eco-Islàndia viu una situació eco-Islàndia viu una situació eco-
nòmica complicada i recent-nòmica complicada i recent-nòmica complicada i recent-nòmica complicada i recent-nòmica complicada i recent-
ment ha canviat el govern.ment ha canviat el govern.ment ha canviat el govern.ment ha canviat el govern.ment ha canviat el govern.
Tenim un govern d’esquerres però
de transició, durarà 80 dies. Te-
nen problemes crònics que no po-
dran arreglar en aquest curt perío-
de de temps. La incertesa de com
se solucionaran les coses, sumat a
l’increment del nombre d’aturats,
genera molt nerviosisme entre la
gent, tothom estava acostumat a
tenir bones feines, ben pagades i
un estat que cobria l’assistència

social. D’ençà que va esclatar la
bombolla financera islandesa, la
gent demanava un canvi i solu-
cions, però el govern no havia
fet absolutament res fins ara. I si
ara s’ha fet alguna cosa és per-
què ja estem en precampanya
electoral.

El projecte que presideix, elEl projecte que presideix, elEl projecte que presideix, elEl projecte que presideix, elEl projecte que presideix, el
Casal Català d’Islàndia, ambCasal Català d’Islàndia, ambCasal Català d’Islàndia, ambCasal Català d’Islàndia, ambCasal Català d’Islàndia, amb
quina voluntat neix?quina voluntat neix?quina voluntat neix?quina voluntat neix?quina voluntat neix?
El casal neix amb voluntat d’aple-
gar els catalans i catalanòfils d’Is-
làndia i compartir una estona ple-
gats al voltant d’una taula de pro-
ductes de la nostra terra. Prete-
nem representar el nostre país, la
nostra llengua i la nostra cultura a
Islàndia. Entre els associats tam-
bé hi ha islandesos i gent d’altres
indrets de l’Estat espanyol.

Rebeu suport institucional?Rebeu suport institucional?Rebeu suport institucional?Rebeu suport institucional?Rebeu suport institucional?
L’ambaixada espanyola a Oslo i
el consolat honorari a Islàndia,
fan ben poca cosa per buscar la
cohesió social dels que vivim al
país. Volem donar a conèixer la
nostra identitat catalana i tenir
un espai on ensenyar català. 
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‘Història de l’Hoquei Claret: des

de l’any 1950 fins a l’actualitat’
El jugador de l’equip d’hoquei i alumne del col.legi Claret, Jordi Arboix, presenta aquest treball de

recerca que analitza la història esportiva de la secció d’hoquei des dels seus orígens, l’any 1947, fins a

l’actualitat. Aquest és el primer document que narra les diferents etapes esportives del Claret en els

seus prop de seixanta anys d’història.

l’autor

Jordi Arboix Alió (Torroella de

Montgrí, 1991) és estudiant de 2n

de Batxillerat del col.legi Claret i ju-

gador de l’Hoquei Claret. Aquest

estudi és el treball de recerca que

ha tirat endavant sota la supervisió

de Vicenç Barceló.

ELS ORIGENS

Els orígens de l’hoquei Claret es podrien

datar a partir de l’any 1947. Sembla

que es va començar a practicar aquest

esport a partir de les competicions

interclasses que dirigia el Pare Ratés. A

partir de l’any 1950 en els col.legis de

la ciutat de Barcelona comença a tenir

importància l’hoquei patins, principal-

ment arran dels Mundials d’hoquei

patins celebrats a Barcelona aquell

mateix any. En el col.legi Claret coinci-

deix amb la direcció del primer delegat

d’esports del col.legi, el pare Aureli

Ramos, i essent director el pare P.

Codina. Es pot considerar aquesta

època que va des de l’any 1947 al

1950 com el període que nomenaríem

“els orígens” de l’hoquei Claret.

ELS INICIS (1951-1960)

Els inicis de l’Hoquei Claret es troben en

el gran nombre de patinadors que hi

havia en el col.legi, fet que va permetre

posteriorment formar equips i entrar en

les competicions d’hoquei. Podem veure

el següent text d’una memòria escolar

de l’any 1951 en què explica com es

comença a veure patinadors en el

col.legi: “El día 7 se nos acaban las

vacaciones. A clase de nuevo. Ayer, en el

patio del colegio había una invasión de

patinadores. El cronista recoge

invariablemente por todos las mismas

impresiones.

- ¿Qué te han traído a ti los Reyes?

- A mí, unos patines. ¿Y a ti?

- Pues también; y además unas botas

de hockey y el stick.

Ahora, los jueves por la tarde y los

días de fiesta resulta peligroso deam-

bular por el patio; todos son sticks y

pelotas que se cruzan en todas

direcciones y velocidades que dan

vértigo”.

Posteriorment, es comencen a disputar

partits oficials. Tot i això, els principis no

són fàcils i es comença amb resultats

desfavorables, un exemple seria que en

la temporada 1951-52 es comencen a

disputar partits de competició amb

resultats esportius desfavorables. En la

memòria escolar de l’any 1951-1953

s’observa textualment la següent

crònica: “Comienzan a menudear los

partidos de hockey; lo que no abundan

son las victorias. El día 13 jugamos

contra los Juveniles de los Maristas del

Paseo de San Juan. Resultado: una

derrota. Siguió otro partido entre los

correspondientes Infantiles, con la

correspondiente derrota también”. De

tota manera es comencen a formar els

primers jugadors: Alodes, Burgos,

Boluda, entre d’altres. Alguns d’ells

continuen fent la tasca d’entrenador en

el mateix col.legi formant nous juga-

dors. Estan ja arrelades i consolidats els

campionats interclasses en el curs

1955-56, que seran la base dels equips

que disputaran les competicions oficials

de l’hoquei Claret. Comencen a destacar

en l’hoquei jugadors sorgits de les files

del Claret, la temporada 1959-69

l’Humbet Ferrer queda subcampió

d’Europa juvenil amb la selecció espa-

nyola.

A l’any 1959 es participa a la Copa

Latina, torneig internacional.

Aquesta època que va des de l’any

1951 al 1961 seria el període que

podríem nomenar “els inicis” de

l’Hoquei Claret.

ÈPOCA DAURADA (1961-1984)

S’estén per època daurada com aquell

període de temps en què el Claret va

ser un referent de l’hoquei català a

nivell base, tant pel nombre d’equips i

jugadors que disposava com pels

importants títols aconseguits al llarg

d’aquesta etapa.

Cada cop les competicions interclasses

i l’hoquei patins es posa més de moda

al col.legi, fet que fa que hi hagi un

gran nombre de patinadors que vagi

en augment. 

PRIMERA DIVISIÓ NACIONAL 1961-62

EQUIP D’EXJUGADORS DEL CLARET, AMB JUGADORS INTERNACIONALS DESTACATS COM ARA HUMBERT

FERRER, FRANCESC ALODES I JOAN VILA. MEMÒRIA ESCOLAR 1971-72

EQUIP CAMPIÓ D’ESPANYA 1974/75. D’ESQUERRA A DRETA I DE DALT A BAIX: SANTI

(ENTRENADOR), HERNÁNDEZ, JOAN POBLET, ESPIÑA, PONCE, LLONCH, SOTO I VILASECA
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La novel.la negra aterra a la Jaume Fuster. Des dels

anys quaranta a l’inici dels setanta, la literatura de qui-

osc va omplir els moments de lleure dels ciutadans i ciu-

tadanes d’aquest país. Descobrint Debry és una mostra

d’homenatge a Pedro Víctor Debrigode, un dels més dig-

nes i prolífics creadors.

Biblioteca Jaume Fuster (Plaça Lesseps, 20)

Fins al 28 de febrer

recomanem
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El Centre (Ros de Olano, 9),

a les 20 h

Concert: Retratos pop.

Elèctric Bar (Travessera de

Gràcia, 233), a les 22 h

� 10 de febrer

Nascuts per llegir: Club de

lectura, hàbits i rutines,

a càrrec de Lluïsa Valls.

Biblioteca pública Jaume

Fuster (Plaça Lesseps, 29),

a les 17 h

Contes: Balenes i dofins.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 29), 18 h

LAUREÀ

diablo band.

Centre Cívic La Sedeta

(Sicília, 321), a les 21 h

Concert: The Singer not

the song + The not

Knowing.

Heliogàbal (Ramon i Cajal,

80), a les 22 h

XXII Festival Tradicionàrius:

Periè Boissière i ball

amb Bruel.

CAT (Travessia de Sant

Antoni, 6), a les 22 h

Representació de l’obra

d’Arthur Conan Doyle: El

detectiu Sherlock Hol-

mes, a càrrec del grup de

teatre del Centre.

El Centre (Ros de Olano, 9),

a les 22 h

Jam Tradicional Folk.

La Cova de les Cultures (Àn-

gel, 12), a les 22 h

Concert de música brasile-

ra: Darlly Maia.

Elèctric (Travessera de Grà-

cia, 233), a les 23 h

� 7 de febrer

Lletra petita - Mots en joc.

Taller: Històries del nord,

a càrrec d’Helle Thomas-

sen.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 29), 18 h

Concert de solidaritat amb

Gaza: Sami Hawat.

Orfeó Gracienc (Astúries,

83), a les 19 h

Concert: Riot über alles.

Heliogàbal (Ramon i Cajal,

80), a les 21 h

Concert:Objectiu Free-

dònia.

Els Lluïsos (Plaça del Nord,

7), hora a determinar

Flamenc a flor de pell.

La Cova de les Cultures (Àn-

gel, 12), a les 21.30

Representació de l’obra

d’Arthur Conan Doyle: El

detectiu Sherlock Hol-

mes, a càrrec del grup de

teatre del Centre.

El Centre (Ros de Olano, 9),

a les 22 h

Teatre: Carnaval, de Jordi

Galceran.

El Cercle (Santa Magdale-

na, 12-14), a les 22 h

Concert soul/cantautor/

electrònica: Guillamino.

Elèctric Bar (Travessera de

Gràcia, 233), a les 23 h

� 8 de febrer

Espectacle de màgia:

Màgicas torpezas.

Els Lluïsos (Plaça del Nord,

7), a les 12 h

Calçotada.

La Miranda (Av. Coll del

Portell, 74), a les 13.30

Grup d’homes.

Ateneu Rosa de Foc (Vern-

tallat, 36), a les 18 h

Trofeu de Teatre Vila de Grà-

cia: Teatralitats.

Els Lluïsos (Plaça del Nord,

7), a les 12 h

Representació de l’obra:

Carnaval, de Jordi Gal-

ceran.

El Cercle (Santa Magdale-

na, 12-14), a les 18 h

Representació de l’obra

d’Arthur Conan Doyle: El

detectiu Sherlock Hol-

mes, a càrrec del grup de

teatre del Centre.

El Centre (Ros de Olano, 9),

a les 18 h

EXPOSICIONS

� 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 21 de febrer

Exposició: De sa paraula

a sa pintura, de J.L Fus-

ter.

CAT (Travessia de Sant

Antoni, 6)

� Fins al 24 de febrer

Exposició: La força de les

dones - Bla be oumien.

CIRD (Camèlies, 36)

� 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)

Exposició: Error 3, Bar-

celona, Jaipur, Tokyo.

Galeria Safia (Bruniquer, 9)

BCNegra. Exposició: Des-

cobrint Debry.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20)

ACTES

� 6 de febrer

Cicle de concerts d’hi-

vern: El sobrino del

Mostra del col.lectiu d’ar-

tistes + Concer: Showcase

Hamsterloco: Go +

Koulomek.

Heliogàbal (Ramon i Cajal,

80), a les 21 h

Jam Session amb The

boat.

Elèctric Bar (Travessera de

Gràcia, 233), a les 21 h

� 9 de febrer

Taller de narració oral.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 29), 19 h

Conferència: Gràcia, el

Districte de la gent, a

càrrec de Guillem Espriu,

regidor de Gràcia.

Vine a fer un cafè amb...

Xerrada amb Francisco

González Ledesma.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 29), 19 h

Gràcia Jazz Sessions,

hosted by Andreu

Zaragoza.

Heliogàbal (Ramon i

Cajal, 80), a les 22 h

Poesia: Poesia subter-

rània.

Elèctric Bar (Travessera

de Gràcia, 233), 22 h

� 11 de febrer

El món dels Tovets: Pors,

a càrrec de Montserrat

Soldevila.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20), 18 h

Vine a fer un cafè amb..

Xerrada: La vampira del

carrer Ponent, a càrrec

d’Elsa Plaza i Carme Gon-

zález.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20), 19 h

Concert: Mano a mano,

José el Pantanito i

Xarim Pomelo.

Heliogàbal (Ramon i

Cajal, 80), a les 22 h

� 12 de febrer

Nascuts per llegir: Ralet,

ralet. Jocs de falta.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20), 11 h

Vine a fer un cafè amb...

Xerrada amb Robert

Juan Cantavella, au-

tor de ‘El Dorado’.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 29), 19 h

Representació teatral:

Persona.

La Cova de les Cultures

(Àngel, 12), a les 22 h

Concert: Orna.

Heliogàbal (Ramon i

Cajal, 80), a les 22 h

Concert: Dual + Festival.

Alfa (Gran de Gràcia, 36),

22.45

� 13 de febrer

XXII Tradicionàrius - Nit de

les terres de l’Ebre: Quico

el Cèlio, el Noi i el Mut

de Ferreries + Tripartit

del folk ebrenc.

CAT (Travessia de Sant

Antoni, 6), 22 h
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Cultura

L’horror i la comèdia es conjuguen

a l’escenari de la Sala Beckett

REDACCIÓ

Contra el progrés torna a la Sala
Beckett. La peça es va presentar
en una lectura dramatitzada el 30
de gener de 2008 com a encàrrec
dins del cicle 2007: un any de tea-
tre contemporani. El text va ser se-
leccionat d’entre 646 obres d’au-
tors europeus per participar en el
principal festival de teatre alemany,

un certamen on Esteve Soler va
assistir a la presentació de l’obra.
Ara, Soler porta a la Beckett aques-
tes set petites històries que barre-
gen horror i comèdia, set mo-
ments estranys i pròxims que acos-
ten al públic set visions surrealistes
i contundents. Cadascun dels per-
sonatges, interpretats per Dani
Arrebola, Txell Botey i Xavi Idàñez,
explica a través del seu quotidià

‘Contra el progrés’, set històries surrealistes dirigides per Esteve Soler

IMATGE PROMOCIONAL DE L’OBRA ‘CONTRA EL PROGRÉS’, D’ESTEVE SOLER

històries carregades d’una dimen-
sió existencial. És el cas, per exem-
ple, d’una parella que es manté allu-
nyada de la misèria del països en
vies de desenvolupament gràcies
a un comandament a distància i
que més endavant rep la visita
d’aquest infant que veien a través
de la pantalla. El text és una refle-
xió de com el progrés pot obligar
a fer passes enrere a la humanitat.

CEDIDA

Contra el progrés, que es va estre-
nar aquest dijous, estarà a la
cartellera de la Sala Beckett fins a
l’1 de març. Gegen den Fortschritt
–el nom de l’obra en alemany– s’es-

Sis coreògrafs independents xinesos

porten les seves creacions a La Caldera
El projecte d’intercanvi Chin’A’Moves vol potenciar la cooperació entre ballarins

La Caldera es converteix

al llarg d’una setmana en

l’escenari del programa

d’intercanvi Chin’A’

Moves, un projecte de

cooperació entre la Xina i

Europa que engega a

Barcelona i continuarà el

seu viatge per Amster-

dam, Oslo, Münster,

Postdam i Dusseldorf. A

través d’aquest progra-

ma es pretenen intensifi-

car les relacions per tirar

endavant coproduccions

internacionals.

EL COREÒGRAF HE YU FAN PREPARA LA SEVA ‘PERFORMANCE’ A UNA DE LES SALES DE LA CALDERA

MERITXELL DÍAZ

MERITXELL DÍAZ

Des de dimecres, un total de sis
coreògrafs xinesos assagen les se-
ves creacions a les sales de La
Caldera dins del programa d’in-
tercanvi Chin’A’Moves. Es tracta
d’una iniciativa promoguda per
diverses cases de dansa internaci-
onals com el Baasbank & Bagger-
man Amsterdam, el Borneoco
(Holanda), el Dansens Hus Oslo,
el Julidans Festival Amsterdam, el
Living Dance Studio and
Crossing Festival (Beijing), el
Fringe Festival (Shanghai) i el
Mercat de les Flors, amb el su-
port de La Caldera, amb l’objec-
tiu de promoure la cooperació en-
tre els ballarins independents eu-
ropeus i xinesos. Si bé dimecres i
dijous els coreògrafs han fet els
seus assajos a porta tancada del
públic, el centre de Torrent d’en
Vidalet obre les seves portes al
públic divendres i dissabte. La
Xina, un país en procés de canvi és
el títol del col.loqui que l’antro-
pòleg social Joaquín Beltran fa di-
vendres a les set de al tarda. Bel-

tran presenta la situació sociopo-
lítica cultural de la Xina en com-
panyia dels sis ballarins xinesos.
Les creacions dels coreògrafs es
poden veure dissabte a la tarda.
La jornada comença amb la pro-
jecció de Landform, de Li Ning
(17.30 hores), seguida de la per-
formance-instal.lació We You They,
de Tian Zhiming i Ding Liu.
També es passaran altres dos ví-
deos de Li Ning, Unfinished i
Unsubtitled. He Yu Fan porta la
seva dansa performance I speak.
L’aula oberta és a càrrec de la gre-
ga Alexandra Waierstall i la xine-
sa Wang Yanan, que en l’actuali-
tat estan fent un treball conjunt.
Al Mercat de les Flors es podrà
veure l’espectacle creat per Sònia
Gómez, que recentment ha des-
envolupat el seu treball a la Xina,
i Tian Zhiming. 

“El nostre govern no ens

dóna suport, no ens coneix”

He Yu Fan és un dels coreò-
grafs xinesos que aquests dies
fa estada a La Caldera. “La si-
tuació de la dansa alternativa i
independent al nostre país és
complicada. El govern no ens
dóna suport, no ens coneix, no
sap el que fem”, explica. Per
això es mostra molt satisfet de
l’oportunitat que suposa l’inter-
canvi Chin’A’Moves. Si bé ja
havia actuat a escenaris euro-
peus, aquest és el primer cop
que porta una coreografia prò-
pia, I speak, una història real

dins la qual introdueix la seva
pròpia visió. He Yu Fan asse-
gura que a la Xina és molt di-
fícil viure de la dansa, “hem
de fer altres coses per guanyar-
nos la vida perquè si no estàs
dins del canal de cultura esta-
blert, ningú et veu. De fet no
som molts els qui fem treballs
experimentals. Gairebé som la
primera generació que fa dan-
sa des d’aquesta perspectiva
underground”. Per a He Yu
Fan, la Xina està vint anys en-
darrerida respecte Europa.

trena a Munich al maig, sota la
direcció de Jan Philipp Gloger,
gràcies al premi que va obtenir a
la secció competitiva del certamen
de teatre alemany. 

breus

Verd e Blu i

Boissièra, a les

jornades del CAT

Un dels mestres del cant d’inspi-
ració tradicional a Occitània,
Pière Boissièra, trepitja diven-
dres 6 l’escenari del CAT en el
marc de les Jornades de la Can-
çó del XXII Tradicionàrius. El
recital de Boissièra és una expres-
sió personal amb cants tradicio-
nals de diverses regions occita-
nes. La nit continua amb Bruel,
un conjunt que aprofundeix en
la tradició catalana i occitana. Al
llarg de tot el dissabte, el CAT
programa els tallers de cançons
occitanes i de cançons per bal-
lar, així com la conferència A peu
pels camins del cançoner, a càrrec
d’Artur Blasco. Les jornades de
la cançó també compten amb
l’actuació (dissabte) de Verd e
Blu, un grup que porta vint anys
difonent la música i la dansa de
la Gascunya, i dels Tres de Xauxa
(diumenge). 

Els Verdi

projecten els

premis Rovira

Les tres obres guanyadores de
la I Mostra de Curtmetratges
Cinema Rovira arriben aquest
mes a la cartellera dels Verdi.
Del 13 al 19 de febrer es pro-
jectarà el primer guardonat, Re-
cords de Gràcia, d’Àlex Castelló.
El segon curt, Fantasies, d’A. i
M. Farrany es podrà veure la
setmana del 20 al 26, i el tercer
premiat, Ultra High Frequency,
de Miquel Rodríguez, del 27 de
febrer al 5 de març. La projec-
ció serà a les 22 hores a una
sala encara per determinar i
l’entrada és gratuïta. La comis-
sió de la plaça Rovira convoca-
rà en les properes setmanes la
segona edició del concurs. 
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ds, 16.10, 19.10, 22.10, 00.40; dg a

dj, 16.10, 19.10, 22.10.

•Revolutionary Road. Dv i ds, 16.15,

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

19.10, 22.05.

•Valkiria. Dv i ds, 16.20, 19.15, 22.10,

00.40; de dg a dj, 16.20, 19.15, 22.10.

CASABLANCA-KAPLAN. Pg.Gràcia, 115

•Sala 1:Camino (VOSE). Passis: 16.00,

19.00, 21.35.

•Sala 2: Bienvenidos al norte (VOSE).

Passis: 16.00, 18.00, 20.05, 22.10.

CASABLANCA-GRÀCIA. Girona, 175.

•Sala 1: El truco del manco. Passis: de

dv a dj, 16.00, 20.15. Valkiria. Passis:

18.00, 22.00.

•Sala OZU: Utopia Passis: 16.00, 19.00.

Carl Gustav Jung. Passis: 17.30, 20.30.

Cartas para Jenny. Passi: 22.00.

•Sala OZU: Il divo. Passis: 17.50, 22.00.

El cant dels ocells. Passis: 16.00,

20.00.

LAUREN GRÀCIA. Carrer Bailén, 205.

•Sala 1: La duda. Passis: 16.00, 19.10,

20.20, 22.30.

•Sala 2: Dieta Mediterrania. Passis:

16.15, 18.15, 20.15, 22.15.

•Sala 3: Bienvenidos al norte. Passis:

16.00, 18.10, 20.20, 22.30.

•Sala 4: Revolutionary Road. Passis:

16.20, 19.20, 22.20.

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

•Sala 1: El curioso caso de Benjamin

Button (VOSE). Passis: 16.00, 19.00,

22.00.

•Sala 2: Buscando un beso a media-

noche (VOSE). Passis: 16.15, 18.15,

20.20, 22.35.

•Sala 3: Vicky Cristina Barcelona

(VOSE). Passis: 16.05, 18,15, 20.30,

22.35.

•Sala 4: La clase (VOSE). Passis: 16.30,

19.20, 22.15. Nena (curt). Passi:

21.45.

•Sala 5: Arropiero, el vagabundo de

CINEMES

BOSQUE MULTICINEMES. Rbla. del

Prat, 16 - Tel. 93 217 26 42.

•El curioso caso de Benjamin Button.

De dv a dj, 15.45, 19.00, 22.15.

•El intercambio. Dv i ds, 16.00,

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

19.00, 22.00.

•Un chihuahua en Beverly Hills. Dv i

ds, 16.00, 18.05, 20.10, 22.15; dg a

dj, 16.00, 18.05, 20.10.

•La clase. Dv i ds, 00.40; de dg a dj,

22.15.

•Guerra de novias. De dv a dj, 16.00,

18.00, 20.00.

•Australia. De dv a dj, 22.00.

•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,

18.10, 20.20, 22.30.

•El desafío: Frost contra Nixon. Dv i

la muerte. Passis: 16.10, 18.20.

Rocknrolla (VOSE). Passis: 20.30,

22.40

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

88 23.

•Sala A: Quemar después de leer

(VOSE). Passis: 16.05, 18.15, 20.30,

22.40

•Sala B: Valkiria. (VOSE). Passis: 16.00,

18.15, 20.30, 22.45.

•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.

TEATRES

JOVE TEATRE REGINA. Sèneca, 22.

•La caputxeta i el llop. Fins al 08/02.

SALA BECKETT. Alegre de Dalt, 55.

• Contra el progrés. Fins a l’1/03.

cartellera

TEATRENEU. Terol, 26.

•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.

•Sala del mig. Chicas, risketos. Ds,

19 h. Monólogo sobre cine. Dg, 19 h.

•Sala Xavier Fàgregas. Impro-show.

Dijous, 21.30. Impro Horror Show.

Dissabte, 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. Luismi (Ahora... ough!). Diven-

dres, 20.30. Monólogos 10: Dantdo

la cara. Ds, 22 h.

‘Crisis, what crisis?’, a la galeria Hartmann. Vuit fotògrafs
mostren les seves fotografies dins l’exposició temàtica Crisis, what
crisis?. Des d’instantànies de dones Estupendes, d’Ariadna Arnés,
a La nau de la pobresa extrema d’Iván Alonso, passant pel Mirall
de la metròpoli, de Cristóbal García i els Reflexes de Jordi Azategui
o la mirada irònica sobre la situació financera de Cry, Crisis. La
mostra es pot veure fins al 17 de febrer. 

CEDIDA: JOSÉ MANUEL ALORDA

entrevista

El tatuador Luis Sierra publica el llibre ‘Mans i pensaments’

Quin és l’objectiu del llibreQuin és l’objectiu del llibreQuin és l’objectiu del llibreQuin és l’objectiu del llibreQuin és l’objectiu del llibre
Mans i pensamentsMans i pensamentsMans i pensamentsMans i pensamentsMans i pensaments?????
Donar a conèixer gent desco-
neguda que fa art de manera
amateur, però sobretot que
s’il.lusioni pel dibuix. A mi em
van donar aquesta oportunitat
un dia i ara vull fer el mateix.
El sistema et fa treballar, no et
deixa dedicar-te a l’art, et treu
l’artista que portes dins. Hem
de recuperar els artistes que
estan apagats.

D’on surten aquests dinouD’on surten aquests dinouD’on surten aquests dinouD’on surten aquests dinouD’on surten aquests dinou
artistes?artistes?artistes?artistes?artistes?
Són artistes de nou països di-
ferents que viuen a Barcelona.
Cap d’ells es guanya la vida amb
l’art, hi ha caixers de supermer-
cats, vigilants de seguretat, pro-
fessors d’institut i estudiants,
professions ben diverses. El pri-
mer dibuix és el del meu fill
petit, que va captar la idea de
seguida i va dibuixar un arc de
Sant Martí.

Què valores més d’aquest lli-Què valores més d’aquest lli-Què valores més d’aquest lli-Què valores més d’aquest lli-Què valores més d’aquest lli-
bre?bre?bre?bre?bre?
El que em fa més il.lusió es veu-
re la cara que fa la gent quan
veu que confies en ells. Això
no té preu.

Xavi Tedó

“El sistema et treu l’artista que ets”

El famós tatuador de la

plaça Revolució, Luis

Navarro, publicarà en

les properes setmanes

Mans i pensaments, un

llibre que recull els

dibuixos de dinou

artistes amateurs que

han volgut expressar

els sentiments que els

desperta una mà. Per

les de Navarro han

passat els millors

futbolistes del FC

Barcelona, ara ha

volgut donar l’oportu-

nitat a caixers de

supermercats o vigi-

lants.

PPPPPer què has triat una mà?er què has triat una mà?er què has triat una mà?er què has triat una mà?er què has triat una mà?
La mà és una forma d’expres-
sió. La llengua de signes s’ex-
pressa per mitjà de les mans.
A moltes cultures la gent tam-
bé parla amb les mans i fins i
tot algun pintor el va fer el seu
propi vocabulari.

TTTTTindrà continuïtat aquest lli-indrà continuïtat aquest lli-indrà continuïtat aquest lli-indrà continuïtat aquest lli-indrà continuïtat aquest lli-
bre?bre?bre?bre?bre?
Sí, en vull fer tretze, que sigui
una minienciclopèdia relacio-
nada amb la simbologia dels
dibuixos. A la primavera sorti-
rà el segon on també parlaran
les mans de gent anònima.

TTTTTens algun altrens algun altrens algun altrens algun altrens algun altre pre pre pre pre projecte enojecte enojecte enojecte enojecte en
ment?ment?ment?ment?ment?
Obrir un escola d’art i música
a l’Àfrica i que els artistes
d’allà puguin ensenyar els seus
coneixements a la fundació i
que aquesta pugui aportar els
seus recursos allà. La primera
iniciativa serà impulsar un
programa de comerç just ve-
nent tambors fets per artistes
autòctons. 

I com es culmina aquesta tas-I com es culmina aquesta tas-I com es culmina aquesta tas-I com es culmina aquesta tas-I com es culmina aquesta tas-
ca?ca?ca?ca?ca?
La idea final és crear una funda-
ció acadèmica per ensenyar la
història del tatuatge on s’apren-
gui antropologia, escultura, psi-
cologia, totes les vessants artísti-
ques sense les quals no s’entén el
tatuatge. Part dels beneficis del
llibre serviran per subvencionar
la fundació i una altra serà pels
autors que hi han participat a
l’obra.

Què expressen les dinou mansQuè expressen les dinou mansQuè expressen les dinou mansQuè expressen les dinou mansQuè expressen les dinou mans
del llibre?del llibre?del llibre?del llibre?del llibre?
Fan de les mans els seu propi
vocabulari i desperten els seus
sentiments. Des de l’amor a l’art,
el traç que fa una mà, la identi-
tat, l’optimisme a la violència
present al món. Són dibuixos
d’una altíssima qualitat.

LUIS SIERRA, A LA SEVA BOTIGA DE TATUATGES

XAVI TEDÓ

“Part dels beneficis

del l’obra es

destinaran a crear

una fundació”

La frase màgica

Aquesta vegada no estava

disposat a consentir l’últim

caprici de la meva núvia.

Sabia per endavant que per

convèncer-me recorreria a la

seva frase màgica: “Això,

em posarà a mil”, xiuxiueja-

da hàbilment en les meves

oïdes. He de reconèixer que

la frase

funcionava,

ja que, jo,

per tal que

no disminuís

la velocitat, li

deia que sí a

tot. Per això

vaig patir les depilacions

amb cera calenta, que amb

el temps van ser substituï-

des per làser, el qual no

solament es va emportar els

pèls, els meus estalvis,

també. Però, malgrat el meu

ferm convenciment, vaig

accedir de nou a donar-li el

gust, i sí, em vaig implantar

silicona a les natges. El meu

nou cul arromangat la va

posar a més de mil, perquè

va ser llavors quan els meus

veïns van començar a

queixar-se dels seus incon-

trolables gemecs. Tanma-

teix, el seu frenesí va durar

poc. Quan li vaig preguntar

el motiu, em va contestar:

“Endevina-ho”. Què podia

ser? El meu

cul no, perquè

ja estava al

seu gust, els

pèls tampoc,

ja que no

me’n quedava

cap. Va ser a

la piscina a on ho vaig

descobrir. Allà, tombada a

la tovallola al costat d’un

ÿþpelut amb tanga, mos-

trant el seu escanyolit cul,

estava la meva núvia

xiuxiuejant-li la frase

màgica. 

relats curts
Desirée Bs

PPPPPer aixer aixer aixer aixer això vò vò vò vò vaig patir lesaig patir lesaig patir lesaig patir lesaig patir les
depilacions amb ceradepilacions amb ceradepilacions amb ceradepilacions amb ceradepilacions amb cera
calenta, que van sercalenta, que van sercalenta, que van sercalenta, que van sercalenta, que van ser
substituïdes pel làsersubstituïdes pel làsersubstituïdes pel làsersubstituïdes pel làsersubstituïdes pel làser

Amb la col.laboració

de l’Aula d’Escriptors

CULTURA
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Esports
breus

El SaFa busca

sortir de la crisi

de resultats

El SaFa Claror rep el cuer de la
lliga, el Siemens Cornellà B, des-
prés de viure tres jornades con-
secutives perdent, allunyant-se de
la tercera posició que ostentava
a principis d’any. En el darrer
matx contra el CIC A els
graciencs van perdre per un punt
(82 a 81). El SaFa va arribar al
descans perdent de 18 punts i
tot i fer un molt bon tercer i quart
quart, es van quedar a un punt
de la remuntada. Els jugadors de
Gabriel Payet reben aquest cap
de setmana el Cornellà amb la
necessitat de retrobar-se amb la
victòria. Tenint en compte els nú-
meros, en principi els de la Vila
no haurien de tenir problemes
per vèncer ja que el rival només
ha guanyat en una ocasió en les
17 jornades de competició. 

L’Europa manté

opcions tot i el

pas enrere

El primer equip de l’Europa se-
gueix amb opcions tot i el pas
enrere que va suposar la derrota
en la visita al camp del penúltim
de la classificació, el Balaguer (1
a 0). En aquesta temporada els
graciencs han sortit vençuts, ca-
sualment sempre amb el mateix
resultat, dels camps dels cuers o
dels penúltims, com en el cas de
Banyoles, Vilajuïga i, el passat de
cap de setmana, Balaguer. Els
graciencs van desaprofitar una
jornada en què el Santboià (quart
de la taula) i el Vilanova (alesho-
res cinquè) també van perdre. Tot
i així, la situació continua igual:
l’equip gracienc està a sis punts
de l’ascens i té un partit menys.
Diumenge rep al Prat al Nou
Sardenya en un partit decisiu. 

FUTBOL

TERCERA DIVISIÓ, GRUP 5

 24a jornada

Europa - Prat

 Resultat 23a jornada

Balaguer - Europa 1 - 0

 Resultat 22a jornada

Europa - Santboià suspès

Classificació Punts

1 Espanyol B ........................................... 48

2 Reus ....................................................... 47

3 L’Hospitalet ........................................... 47

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

5 Manlleu .................................................. 37

6 Vilanova ................................................ 37

7 Premià ................................................... 37

8 Prat ......................................................... 35

9 Europa (-1) ............................................ 32

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

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

...

16 Miapuesta .............................................. 25

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

18 Mataró .................................................... 21

19 Balaguer ................................................ 18

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

DIVISIÓ D’HONOR, GRUP 3

 22a jornada

Penya Ciutadella - Europa

 Resultat 21a jornada

Europa - La Salle  2 - 1

 Resultat 20a jornada

Ferriolense - Europa  1 - 1

Classificació Punts

1 Barcelona .............................................. 49

2 Mallorca ................................................. 49

3 Espanyol ............................................... 45

4 Cornellà ................................................. 38

5 Penya Ciutadella .................................. 31

6 San Francisco ...................................... 29

7 Damm .................................................... 27

8 Lleida ..................................................... 27

9 L’Hospitalet ........................................... 25

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

11 Girona ................................................... 23

12 Atlético Gramanet ................................ 23

13 Badalona ............................................... 22

14 Europa .................................................. 21

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

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

LLIGA NACIONAL FEMENINA

 15a jornada

Tortosa Ebre - Europa

 Resultat 14a jornada

Europa – Levante Las Planas 4 - 3

 Resultat 13a jornada

Europa – PB La Roca suspès

Classificació Punts

1 Collerense (-1) ....................................... 39

2 San Gabriel ........................................... 32

3 Espanyol B ........................................... 27

4 L’Estartit B ............................................. 24

5 Girona (-1) ............................................. 23

6 Lleida (-1) ............................................... 22

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

8 Barcelona B .......................................... 20

9 Vic .......................................................... 16

10 Europa (-1) ............................................ 15

11 Sporting Atlético Ciutat ....................... 13

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

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

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

BÀSQUET

resultats i classificacions

COPA CATALUNYA MASC., GRUP 2

 18a jornada

SaFa-Claror - Siemens Cornellà B

 Resultat 17a jornada

CB CIC A - SaFa-Claror 82 - 81

Classificació PG PP

1 CB Martorell .................................. 15 2

...

6 SaFa Claror ..................................... 9 8

...

16 Siemens Cornellà B ....................... 1 16

SEGONA CATALANA, GRUP 3

 18a Jornada

CB Coll-Europa - CE Universitari

 Resultat 17a jornada

Sant Joan Mata - CB Coll-Europa 63 - 54

Classificació PG PP

1 Sant Joan Despí ........................... 14 3

...

12 CB Coll- Europa A .......................... 6 11

...

16 Centre Catòlic ................................. 3 14

TERCERA CATALANA FEM., GRUP 1

 17a jornada

Gramanet B - SaFa-Claror

 Resultat 16a jornada

SaFa-Claror - Sant Gervasi 67 - 30

Classificació PG PP

1 CB Canet ........................................ 15 1

2 SaFa Claror ................................... 15 1

3 AB Premià ..................................... 13 2

...

16 La Salle Bonanova ........................ 2 13

WATERPOLO

PRIMERA DIVISIÓ ESTATAL

 13a Jor. CN Metropole - CN Catalunya

 12a Jor. CNC - Askartza Claret 9 - 9

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

El CN Catalunya suprimeix l’atletisme

per dedicar-se només a l’esport d’aigua
La decisió, que es va prendre al juliol, s’ha de ratificar a l’assemblea de la primavera

La nova junta directiva

del Club Natació

Catalunya, impulsada

conjuntament per Mi-

quel Barrabino i Ramon

Geli, va decidir el passat

mes de juliol acabar amb

la secció d’atletisme del

club per tal de retornar

als orígens i dedicar-se

exclusivament als es-

ports d’aigua, és a dir, la

natació, el waterpolo, el

triatló i l’escola d’activi-

tats aquàtiques. Ara els

membres de la secció

volen fer arribar els seu

malestar amb la decisió

i la voluntat de continu-

ar representant el club

per tal que l’assemblea

no ratifiqui la desapari-

ció de la secció.

ÈRIC LLUENT

En el moment en què la junta va
prendre la decisió, una trentena
de persones formaven part de la
secció d’atletisme del Club Na-
tació Catalunya, dedicada a com-
petir en maratons, mitges mara-
tons, carreres de 10 quilòmetres
i curses de muntanya a nivell ca-
talà, estatal, europeu i mundial.
 No ha estat fins ara que els mem-
bres de la secció han decidit fer
pública la seva queixa en contra
de la decisió de la junta directiva
ja que se senten “molt decebuts i
molestos” perquè consideren que
no s’ha comptat amb la seva opi-
nió. Els atletes subratllen que el
club no els hi ha renovat les lli-
cències federatives per a aquest
any tot i que encara no s’ha rati-
ficat la decisió a l’assemblea que

s’ha de celebrar a la primavera.
“No entenem que s’hagi fet des-
aparèixer la secció sense haver-
ho consultat als socis en assem-
blea”, explica un dels atletes de
l’entitat.
A hores d’ara s’han hagut de fe-
derar de forma independent per
poder seguir competint però in-
sisteixen que la seva voluntat és
portar la samarreta del CN Ca-
talunya i representar l’entitat ar-
reu del món, com havien fet els
darrers anys. “Volem conscien-
ciar a la resta de socis perquè ens
donin suport i no aprovin la me-
sura. Aquesta secció havia arri-
bat a tenir 150 atletes, hem or-
ganitzat curses a Gràcia i Barce-
lona i tenim 28 anys d’història”,
conclouen els afectats. 

CEDIDA

ELS MEMBRES DE LA SECCIÓ D’ATLETISME DEL CN CATALUNYA A LA MARATÓ DE 1983

Un Catalunya recuperat de la
crisi de resultats que el va afec-
tar durant el primer tram de
temporada viatjarà aquest cap
de setmana fins a les Illes Ca-
nàries per enfrontar-se al CN
Metropole. L’equip canari està
actualment situat per sobre
dels graciencs amb tan sols tres
punts d’avantatge, així que si
el Catalunya aconseguís la vic-
tòria igualaria el seu rival en
punts i el superaria en la clas-

L’equip de waterpolo lluita

per fer-se amb la sisena plaça

sificació ja que en el partit de
la primera volta el resultat fi-
nal va ser d’empat. D’aquesta
manera el Catalunya opta a si-
tuar-se en sisena posició de la
primera divisió estatal, al bell
mig de la taula que compta amb
un total de dotze conjunts. Els
jugadors entrenats per Tato
García només han perdut un
dels últims sis partits, dels qual
n’han guanyat quatre i n’han
empatat un altre.
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Activitat econòmica

Núñez y Navarro posa en lloguer

les promocions que no pot vendre

M. D.

Si bé la primera mesura de les
immobiliàries per fer front a la
crisi va ser rebaixar els preus de
venda dels pisos nous –una pro-
posta que no ha funcionat per la
dificultat que tenen els clients a
l’hora d’aconseguir una hipoteca
als bancs i caixes d’estalvi–, ara
han fet un pas més: oferir en llo-
guer els pisos que abans tenien en
venda. I la jugada els hi està sor-
tint bé. Fa tres mesos Núñez y Na-
varro va treure al mercat de llo-
guer cent habitatges a diverses po-
blacions de Catalunya, que en poc
temps van trobar inquilí. A finals
de mes, el grup posava altres cent
habitatges nous de Barcelona i
rodalies. A Gràcia, es tractava dels
pisos situats al carrer Escorial
número 25. En només una set-
mana, Núñez y Navarro els té tots
llogats. Segons fonts de la immo-
biliària, “aquesta és una manera
d’atendre a la demanda i de posar
fre a la situació de col.lapse”.
L’èxit de la mesura ha propiciat
que Núñez y Navarro la segueixi
aplicant en les noves promocions
que acabi. Les següents es tro-
ben situades al carrer Providèn-

cia, 160-166, i a Secretari Colo-
ma cantonada amb Taxdirt. Se-
gons el calendari d’obres previst
per NyN, els edificis estaran aca-
bats en un parell de mesos i lla-

vors es trauran a lloguer. Sobre
els preus, fonts de Núñez y
Navarro han explicat que encara
no poden dir res perquè no es-
tan taxats i perquè la superfície

Els pisos d’Escorial han aconseguit inquilins en una setmana

L’EDIFICI SITUAT A ESCORIAL AMB ENCARNACIÓ, ON PRIMER ELS PISOS EREN DE VENDA I DESPRÉS DE LLOGUER

La crisi immobiliària ja

fa mesos que també

afecta a les grans em-

preses del sector, que

busquen solucions

alternatives per no tenir

buits els pisos que no

venen. És el cas de

Núñez y Navarro, que ha

decidit posar en lloguer

totes aquelles promoci-

ons que està acabant de

construir. L’última ha

estat la del carrer

Escorial número 25.

MERIXELL DÍAZ

varia des dels 42 fins als 120
metres quadrats.

Estabilitat en els preus

El preu de lloguer, per contra del
de venda que ha patit una caigu-
da, es manté similar al de fa uns
mesos. Al portal immobiliari Ide-
alista hi ha ofertes diverses de llo-
guer, com un pis al carrer
Astúries de 75 metres quadrats i
tres habitacions sense ascensor,
per 850 euros al mes, o un al car-
rer Carolines amb 88 metres qua-
drats i tres habitacions, per
1.200 euros al mes. Els preus de
lloguer es mantenen estables. 

Els edificis de

Providència i

Secretari Coloma,

els següents
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11. Barcelona serà gran, o no serà

Gerard Maristany i Sergi Martín

Ara diu que va de veres. Després
d’anys de reclamacions, sembla que
el parlament català discutirà una
nova Llei del Govern Local on es
donarà carta fundacional a un Go-
vern Metropolità amb àmplies com-
petències en tots els aspectes. Ho
celebrem: ja fa temps que Barce-
lona és més que el seu terme mu-
nicipal, i això ho
sap tothom. El
temps dels estats
arriba a la seva fi, i
les grans corpora-
cions supraestatals
(ja sigui la Unió
Europea o Merco-
sur) seran les reines del nou perío-
de. Per sota d’elles, la globalització
farà de les ciutats el seu gran esce-
nari. És hora de crear una nova
Barcelona, un pol d’atracció que es
projecti al món respaldada per més
de 3 milions d’habitants (una xifra
que seguirà fent riure a les grans
metròpolis mundials com Los

Això ja fa massa anys que dura, i
ja no sabem dir de qui és la cul-
pa. Deixeu-nos que fem una in-
troducció ràpida per a una histò-
ria força coneguda: a mitjan dels
anys 70, Barcelona va prendre
consciència que s’havia fet gran i
va crear l’anomenada Corporació
Metropolitana de Barcelona. Es
tractava d’una mena d’ajuntament
d’ajuntaments on es decidia l’ur-
banisme de la zona, així com la
política de transports, de residus,
etc. Allò no eren flors i violes. En
aquella Corporació, Barcelona
feia i desfeia, tot espolsant-se
greus problemes com el dels resi-
dus (és la Corporació qui crea
l’abocador del Garraf, un desas-
tre mediambiental que encara
avui estem pagant).
Sigui com sigui: va arribar la de-
mocràcia, i amb la Generalitat
en mans de CiU, aquella Cor-
poració es va convertir en el bas-
tió institucional del socialisme
català. Finalment, el govern pre-
sidit per Pujol va decidir dissol-
dre per llei aquella Corporació,
va disseminar les seves compe-
tències entre diferents òrgans
sectorials i es va quedar amb les
competències en matèria d’urba-
nisme (és a dir, que es va quedar
el ganivet de tallar el bacallà). Els
ajuntaments de l’Àrea Metropo-
litana han seguit treballant ple-
gats, però res no és igual quan
no tens un autèntic govern que
relligui l’allioli metropolità.

IL.LUSTRACIÓ: MIQUEL SERRATOSA

Diuen que la pròxima

primavera es reactiva-

rà, aquesta vegada de

veritat, el debat sobre

la creació d’un govern

metropolità. Per fi

tindrem una institució

que ens agermanarà

amb Santa Coloma, amb

Ripollet, amb Sant Feliu

de Llobregat. Per fi

acabarem amb situaci-

ons absurdes i comen-

çarem a funcionar com

la Gran Barcelona.

Coses que abans era

possible trobar a

Barcelona i ara no.

1. Ulleres de muntura

rodona. Són, sens dubte,

les més anatòmiques del

món i, si bé els ulls seguei-

xen sent rodons, sembla

que els barcelonins són

objecte d’un experiment

científic que té com a

finalitat la rectangularització

de la visió ocular, suposo

que per homologar-la als

estàndards dels vidres

frontals dels cotxes i les

pantalles de televisió. Deu

ser per això que els

barcelonins reben, entre

d’altres afectuosos

apel.latius, el de

“gafapasta”.

2. Les tabaqueres Dr.

Plumb. No és molt difícil fer

una bossa de cuir que

permeti transportar i

conservar el tabac, ara bé,

les tabaqueres Dr. Plumb,

manufacturades a

Anglaterra, són alguna cosa

més que això: combinen

una confecció robusta i bon

cuir, amb solucions per a

mantenir fresc el tabac

(làtex a l’interior, un bon

sistema de tanques,

compartiments per a portar

el paper o l’encenedor...).

Abans es podien comprar a

can Gimeno. Ara, l’única

botiga que resta amb

aquest nom, a la Rambla,

solament posa a disposició

dels turistes unes bossetes

de tela amb un full de

marihuana brodat. 
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La millor

botiga del

món? (2)

la torratxa

Angeles, París, Nova York o
Londres, per no citar el ja clàssic
exemple de Madrid).
Com ens ha d’afectar, tot plegat,
als ciutadans de Gràcia, que vivim
al centre geogràfic de l’actual Bar-
celona? Posats a somiar, estaria bé
que la reforma ens equipari per fi
en drets amb els veïns de Sant Boi,

els de Ripollet o
els de Sant Adrià,
i ens permeti es-
collir els nostres
representants po-
lítics en el Go-
vern Metropoli-
tà. Els 36.000

habitants de Ripollet estaran repre-
sentats en aquest gran Fòrum per
un alcalde que ells hauran escollit.
I els veïns de Gràcia? Podrem vo-
tar qui ens representa? No és des-
cabellat pensar, per exemple, en un
representant per districte, a més
del delegat barceloní. Si guanyem
càrrecs polítics electes, qui sap, pot-

ser guanyem una mica més de
proximitat i caminem cap a un
Ajuntament més humà, integrat
dintre d’una gran Corporació els
límits de la qual encara estan per
definir. Algú ens dirà:
- Voleu crear nous càrrecs polí-
tics? I qui els paga? Val la pena?
- Seguim confiant en els polítics,
n’hem conegut de bons.
- I això de convertir-nos en una
metròpoli? Haurem de pagar el
peatge de tenir barris deprimits
on hi visqui la gent amb menys
recursos (insegurs i guetitzats),
com els que tenen altres grans
ciutats globals?
- Esperem que no, caldrà treba-
llar-hi. No es tracta de créixer per
créixer: es tracta de cobrir les ne-
cessitats d’una gran ciutat que
reclama polítiques globals. Es
tracta d’actuar d’una vegada, i
deixar-se de picabaralles. És l’ho-
ra de la Barcelona dels Pobles. És
l’hora de la Gran Barcelona! 

Si guanyem càrrecs

polítics electes,

potser guanyarem

proximitat


