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El CN Catalunya inaugura
aquest dissabte les noves
instal.lacions amb el repte de
remuntar la xifra d’associats i
passar dels 4.100 actuals als
6.000 que necessita per equi-
librar el compte de resultats i
tornar 5 milions d’euros a l’Ins-
titut Català de Finances i Caja
Navarra. L’acte d’inauguració
comptarà amb els esportistes
Pedro García i Dani Serra.
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MERITXELL DÍAZ

El gran secret de Tití Henry:

una au fènix tatuada a Gràcia
Des que Thierry Henry i altres
jugadors del Barça van entrar al
local de Luis Navarro, el tatuador
de la plaça Revolució, la seva sort
i la de l’equip ha canviat. D’aca-

bar la temporada aplaudint els
gols dels companys a marcar-ne
catorze, hi ha una única diferèn-
cia, el secret més ben guardat
d’Henry: una au fènix tatuada al

canell, feta a la plaça de la Re-
volució. Veient que el sortilegi
funcionava, per les mans de
Navarro també han passat
Bojan, Valdés i Puyol.

CEDIDA: BASTIAN
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Obres i desperfectes
La inesperada i -diguem-ho irònicament- pluja de milions

que ha caigut sobre els ajuntaments arran del pla de

finançament extraordinari engegat pel govern espanyol

encara dóna fruits perquè Barcelona i Gràcia es pengin

medalles amb reformes que, d’una altra manera, no

haurien tingut un pressupost immediat. Aquesta setmana

hem conegut els detalls de la remodelació que es farà al

passeig de Sant Joan, un dels eixos emblemàtics que

comparteixen Gràcia i l’Eixample: nova pavimentació,

mobiliari urbà i replantació del verd, entre altres mesures.

Benvinguda sigui la reforma, més quan s’ha d’executar en

un tram tan llarg de ciutat, però com passa habitualment,

quan l’Ajuntament ve, els veïns ja tornen. L’Associació de

Veïns i Amics del Passeig de Sant Joan ha liderat històrica-

ment les reivindicacions per al bon manteniment del

passeig més important de què disposa Gràcia i fins i tot

han fet un llistat exhaustiu de 33 peticions, des de l’oxida-

ció d’una font fins al mal estat de la gespa.

Gràcia tancarà la setmana amb un gran desplegament

d’inauguracions amb l’Espai Jove i el CN Catalunya com a

grans centres d’atenció i benedicció oficial. L’Espai Jove ja

s’ha demostrat que és un

èxit de participació, com

ho va ser la Biblioteca

Jaume Fuster, i el CN

Catalunya aprofitarà per

engegar una nova etapa

per retrobar la xifra dels

6.000 socis. És un bon

moment, doncs, per estar atents als nous projectes del

passeig de Sant Joan i a la finalització de Lesseps. Perquè

aquesta és una ciutat que no para de rentar-se la cara i això

és bo, però que acaba aplicant l’estil mediterrani d’acabar

depressa i corrents les obres i a la vegada fer un manteni-

ment pèssim posterior. Només cal fer una volta pels barris

de Barcelona per comprovar l’estat de molts monuments i

instal.lacions diverses que es van fer l’any dels Jocs i que no

s’han sotmès ni a una neteja i reparació mínima. La setmana

s’acaba amb els desperfectes detectats a la plaça Lesseps,

amb els ensorraments d’unes boles decoratives en un

terreny que tot just encara s’ha d’afermar. El mateix va

passar fa uns anys a la Rambla Guipúscoa, poc abans

d’inaugurar-se el flamant metro de la línia 2 a Bac de Roda.

El mateix està passant ara a Lesseps i esperem que la cosa

no vagi a pitjor. La imatge de Barcelona, i tampoc la de

Gràcia, també ho diem irònicament, no s’ho pot permetre.

Aquesta és una ciutatAquesta és una ciutatAquesta és una ciutatAquesta és una ciutatAquesta és una ciutat
que acaba obres ràpidque acaba obres ràpidque acaba obres ràpidque acaba obres ràpidque acaba obres ràpid
i que fa un mantenimenti que fa un mantenimenti que fa un mantenimenti que fa un mantenimenti que fa un manteniment
pèssim posteriorpèssim posteriorpèssim posteriorpèssim posteriorpèssim posterior

ull de dona

Cuques

de llum

Lola Solana

Casa meva està afectada

per la remodelació del barri

del Coll. Encara no sé com

ens en sortirem. La incerte-

sa s’apodera de mi cada

dia. No m’atreveixo a fer

plans. No vull gastar, ja que

en el futur podria necessi-

tar-ho. No és agradable

pensar-hi, només vull que

s’acabi quant abans. Les

reunions de veïns són cada

cop més inquietants. Torno

a casa i no puc dormir.

Només penso on podré

descansar que no sigui

aquí, a casa meva. Tal volta

sigui un somni i res de tot

això sigui real. Seria mera-

vellós! I els dies van passant

amb grans dosis de pacièn-

cia. Potser quan acabin les

obres de Lesseps, continuïn

per Farigola i, després,

segur que ens tocarà a

nosaltres. Obriran el carrer,

que fins ara estava tallat, el

faran més ample i comença-

ran a circular tot tipus de

vehicle amb els sorolls i

fums coneguts. Adéu

tranquil.litat! Un lateral del

carrer és parc forestal. Les

nits d’estiu puc veure brillar

les cuques de llum. Les

afectarà l’augment dels

fums? Algú va preguntar a

aquests  éssers petits què

opinen sobre la

remodelació d’un barri, que

també és seu? S’hi farà un

reallotjament? Deixem que

desapareguin? 

El confidencial

de L’Independent el dependent

Els nervis a Lesseps estan a flor de

pell, fins i tot entre els treballadors,

que tampoc estan encaixant bé les

crítiques de les obres. I així ho van

deixar palès dijous, durant la visita del

convergent Felip Puig a Lesseps. El mem-

bre de CDC Gràcia, Jordi Moreso, es va apropar a fer

unes fotografies de les boles que s’han enfosat. Els

obrers no van trigar a reaccionar i el van escridas-

sar amb un “periodista de mierda” que deixa molt

clara la seva postura i malestar. Calmem els nervis!

ADRECEU LES VOSTRES CARTES, AMB UN MÀXIM

DE 15 LÍNIES, INDICANT EL VOSTRE NOM,

ADREÇA, TELÈFON I DNI A: L’INDEPENDENT

c/ La perla, 31 baixos - 08012 BCN

O BÉ A independent@debarris.com

cartes al directorEs diu de Gràcia

que és una vila

participativa, que en

podem estar orgullosos,

que tothom i compta;

però sembla, que a l’hora de la

veritat ni podem estar contents,

ni podem estar orgullosos,

perquè aquí a Gràcia, o decidei-

xen els polítics o decideix el

senyor Estruch (que al cap i a la

fi és un polític).  Em sembla un

atac a la intel.ligència argumen-

tar que es vol tancar a les

00:00 a la Festa Major amb

l’objectiu d’apropar la festa als

veïns. És vergonyós dir això

quan va ser precisament

l’ajuntament qui va robar

aquesta festa als veïns amb les

promocions que en feia arreu

d’Europa, va ser precisament

l’ajuntament que va enviar

centenars de Mossos d’Esqua-

dra per tal que escombressin

les places i no precisament de

merda, sinó de joves i no

precisament amb escombres,

sinó a cops de porra. Demano

una mica de dignitat, de

coherència i sentit comú. Festes

són festes i qui no li agradi és

que ha perdut la il.lusió de

viure. Festes tranquil.les, sense

policia ni turistes.

Jove de Gràcia
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Els articles sobre partits

polítics i el seu funciona-

ment són molt necessaris.

Sóc del PSC i en Guillem té

raó quan detecta la poca

implicació de militants al

barri. Llàstima que no expliqui

per què passa. Els partits estan

encarcarats i funcionen de baix

a dalt a cop de colze per tenir un

càrrec. Una vegada a dalt, res

més cal resistir i mirar que ningú

et trepitgi. Responsabilitats per

la teva feina política, ningú te

les demanarà mai. El funciona-

ment hauria de ser de dalt a

baix, per estimular a les bases.

Ningú es preocupa del que

saben fer els militants i en què

treballen. Els militants podrien

fer ombra si se’ls hi reconeix la

seva vàlua, si saben massa i els

hi donem una responsabilitat

dins l’organització, on tot està

repartit. Cal mirar els càrrecs

del districte, són sempre els

mateixos. Que no es queixi i

promogui des de dins la promo-

ció real de la militància.

Joan Llusà
P
a
r
t
it
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què en penseu...

PARTICIPARIES EN UIN PROCÉS DE PARTICIPACIÓ VEÏNAL DE LA REFORMA DEL TEU CARRER O BARRI? ENTRA A WWW.INDEPENDENT.CAT I VOTA

...de la implantació de la zona 30 a Gràcia?

Sergi Pla

veí

Oriol Viñas

mecànic

Sebastien Mansfield

il.lustrador

Dani Colomer

professional de l’àudio

No crec que canviï massa la

cosa ja que a hores d’ara la

circulació ja està força conges-

tionada. Crec que és una

mesura una mica ridícula, però

pensant en les persones que van

amb bicicleta, per exemple,

suposo que els beneficiarà.  

Jo treballo a Gràcia i sóc

usuari de cotxe i trobo que

està bé per als carrers estrets

però per a la resta ho trobo

exagerat. El cert és que hi ha

vehicles que van massa ràpid

en zones de vianants i són un

perill.  

No em semblen bé aquestes

mesures. Primer la limitació

dels 80 quilòmetres per hora i

ara la de 30. Al final anirem

més ràpid caminant. Per mi,

no soluciona res i hi haurà els

mateixos embussos i la

mateixa contaminació. A més,

segur que es dedicaran a posar

més multes. 

Sóc usuari de cotxe i motocicle-

ta i trobo que la limitació de 30

potser és excessiva. Aquesta

mesura la veig bé per circular

pels carrers estrets de dins del

barri. Haurem de veure si és una

solució efectiva o no quan es

posi en marxa, potser en hores

punta redueix el trànsit perquè

la gent agafa altres rutes. 

Sento esgarrifança quan

penso que un home pot

matar un altre al bell mig

de la Travessera de

Gràcia; treure la pistola,

disparar i fugir com si res.

Amb una sana curiositat

sobre el món dels sicaris,

teclejo al Google les

paraules asesinos a

sueldo que m’adrecen a

un fòrum amb tot un

seguit de comentaris que

fan posar els pèls de

punta. Sobretot

m’impacta un, el signa un

tal Boel. Assegura haver

nascut per aniquilar vides

i diu voler tenir més

cicatrius en el seu cos

perquè la glòria i l’honor

es guanyen en el camp

de batalla i “els legionaris

som ministres de la mort”.

Esgarrifors, les mateixes

que quan penso en algú

que no prem un gatell

però que converteix

l’eutanàsia en assassinat i

assegura que en el cas

d’Eluana ha vençut la

cultura de la mort.

Berlusconi, el Magnànim,

que fa poques setmanes

ha permès que els

metges delatin els immi-

grants indocumentats. No

cal una pistola per come-

tre crims. 

M
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Esgarrifors

el bloc

El carter sempre truca dues vegades? (i 2)

Després d’urbanitzar-se als

anys 60, possiblement la

vegada més encertada, -

vegeu vegeu  la foto-, la

plaça Lesseps s’ha

remodelat dues vegades.

Als 70, a les acaballes de la

dictadura, i ara. Malgrat el

temps transcorregut, hi ha

aspectes comuns entre

ambdues intervencions s.

Ambdues sorgeixen després

d’una forta mobilització

popular en contra d’un

projecte municipal. En

ambdues el resultat ha estat

poc satisfactori.

La nova plaça és millor que

l’anterior en molts sentits,

ja ho vàrem dir a la prime-

ra tribuna. Però les necessi-

tats del cotxe, dels conduc-

tors (únicament 20% dels

viatges), han pesat excessi-

vament, desaprofitant

l’ocasió d’ordenar l’espai

urbà des de la prioritat del

vianant, que som tots, (el

100 %), i també de la bici i

del transport públic.

Lesseps no és solament un

nus de trànsit privat, sinó

també una cruïlla de

transport públic -10 línees

d’autobús i aviat 2 de

metro- que reclamaven un

eficient centre

intercanviador per als

ciutadans, fàcil i segur, en

lloc de la incòmoda i poc

estructurada dispersió de

parades d’autobús per tota

la plaça i carrers adjacents.

Això no obstant, la major

part de les crítiques a l’obra

ha estat originada pel seu

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

tribuna

impacte visual, sobretot dels

elements escultòrics. Al

respecte hem de confessar

amb una certa autocrítica que

la comissió de veïns va

centrar-se únicament en la

negociació dels

aspectes funcio-

nals, “objectius”:

el trànsit de

cotxes, la

permeabilitat

dels vianants,

els pendents, i

va deixar de banda els

aspectes formals, per consi-

derar-los més “subjectius”. La

imatge actual de la plaça

respon, doncs, estricta i

únicament, a l’arquitecte i

l’Ajuntament. No va ser

consensuada amb la comissió,

però és cert que el projecte

va estar exposat públicament

i la Plataforma va posar a

disposició del públic un llibre

de suggeriments. No hi varen

haver crítiques al conjunt i

solament hi va

haver una

al.legació

contrària a les

jardineres

penjants.

Però estem

convençuts

que ningú imaginava el

resultat. I això vol dir que no

es va explicar bé. Alguna lliçó

haurem de treure tots plegats,

però sobretot els responsa-

bles polítics del procés

participatiu.

La nova plaça Lesseps respon

CEDIDA

plenament a la concepció

municipal de fer de

Barcelona un “aparador”. A

l’exigència de mostrar

dissenys originals, diferents,

“espectacles” per ser mirats.

Certament, la nova Lesseps

crida l’atenció, sorprèn i

provoca. Però, podrà ser un

espai públic pels veïns,

amable i funcional per estar

i per caminar?. El costum i la

vegetació suavitzaran sens

dubte en el futur l’actual

impacte. Malgrat tot, la

iniciativa del districte de

voler “humanitzar la plaça

Lesseps” (vegeu l’Indepen-

dent núm. 282, del 30 de

gener de 2009) encara que

una mica tardana, sembla

positiva. 

La nova plaça LessepsLa nova plaça LessepsLa nova plaça LessepsLa nova plaça LessepsLa nova plaça Lesseps
respon a la concepciórespon a la concepciórespon a la concepciórespon a la concepciórespon a la concepció
municipal de fer demunicipal de fer demunicipal de fer demunicipal de fer demunicipal de fer de
Barcelona un aparadorBarcelona un aparadorBarcelona un aparadorBarcelona un aparadorBarcelona un aparador
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El que l’aparença amaga

Josep Maria Contel, cronista i periodista
tribuna

Pep Gorgori

Paperassa i un

munt de records

Una mudança és una bona ocasió per fer net

i fer fora de casa tot de papers vells que, si

no ens han servit de res en els anys prece-

dents, difícilment ens serviran gaire en els anys a venir. En

això estic.

Després d’omplir uns quants contenidors blaus al llarg

d’aquests dies, m’he quedat amb el que he anat considerant

més essencial de tot el que acumulava. Per exemple, les

postals de Nadal dedicades per l’Albert Musons: després de

molt de temps als calaixos han adquirit, malauradament, un

valor molt especial.

Els papers també m’han recordat bons viatges, meus i

d’amics que em van anar enviant postals quan –glups!–

encara no existia ni el correu

electrònic, ni els blogs, ni el

facebook, ni altres canals de

contacte a través de les

noves tecnologies …

I també les primeres feines, i

tota la gent que he anat

coneixent a través d’elles. I

alguns reportatges que valdria més no haver escrit, i esbor-

ranys d’articles que mai no heu vist publicats.

A més de feines, alguna bona feinada, com la que vam fer

amb el periodista Gerard Maristany per a la revista comme-

morativa del 20è aniversari de Carrer Gran: un dossier

complet sobre l’evolució de

la vida política del districte,

amb retalls del periòdic

mensual Gràcia Express, del

mateix Carrer Gran, i de

publicacions posteriors, com

el Gràcia6. Falta, és clar,

l’Independent de Gràcia, que

tot i tenir una edat, és massa jove per sortir en aquells

papers.

I els cartells de promoció del Gracia6, i els logos de l’Orques-

tra de Cambra Vila de Gràcia, i els primers programes del

cicle Nits Clàssiques, i el primer guió del Menú de Clàssica de

Ràdio Gràcia, i…

Podria posar-me tendre i dir que m’ha agafat enyorança

d’aquells temps que no tornaran, i que m’he entristit. Però no.

La veritat és que l’experiència mola, potser perquè ja no puc

distingir ja quina part de la paperassa és Pep, quina Guillem,

quina Albert, quina Gerard, quina molts altres que han anat

deixant papers per la meva vida.

Benvinguts siguin els seus records! 

la setmana

PPPPPodria posar-meodria posar-meodria posar-meodria posar-meodria posar-me
tendrtendrtendrtendrtendre i dir que me i dir que me i dir que me i dir que me i dir que m’ha’ha’ha’ha’ha
agafat enyorança delsagafat enyorança delsagafat enyorança delsagafat enyorança delsagafat enyorança dels
temps que no tornarantemps que no tornarantemps que no tornarantemps que no tornarantemps que no tornaran

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

Del dia 4 de gener ja han

passat més de dos mesos.

Era un dia que atrafegats

per preparar la cavalcada

de les carteres reials de la

tarda, ens va fer moure a

un grapat de persones de

Gràcia a Montjuïc, a prepa-

rar els carros, tornant un

parell a corre-cuita per

deixar enllestit el vehicle

dels regals, que la nit

abans, per culpa de la

pluja, vam haver de tancar

a un pàrquing del carrer de

Bretón de los Herreros.

Una de les coses que ens

faltava era un equip de

música que ens duia un

company i que no acabava

d’arribar mai, ens deia per

telèfon que hi havia un gran

embús de trànsit al Carrer

Gran. Finalment vaig decidir

apropar-me. L’embús el

provocava un autobús que

al tombar de la Rambla de

Prat per agafar el Carrer

Gran, es va trobar un cotxe

dels Mossos d’Esquadra

que, estacionat en el carril

bus, li barrava el pas. Tocs

de botzina gent exaltada i

molts curiosos es van

aplegar al voltant dels dos

vehicles, sense saber ben

bé què fer. Finalment quan

va aparèixer un mosso

d’esquadra per retirar el

vehicle, va ser solemnement

esbroncat pel públic en

general.

Aquest fet incomprensible

per a uns, intolerant per a

altres, tenia un rerefons com

tenen, la majoria de coses si

les analitzem i no ens

quedem en la primera

impressió. Darrere d’aquell

cotxe dels mossos aturat al

mig del carrer hi havia una

història, en síntesi, la d’un noi

que notablement alterat corria

pels carrers de Gràcia navalla

en mà, amb el conseqüent

perill de que es pogués

produir una desgràcia més

objectivable.

Els fets havien començat la nit

abans, quan aquest jove –

sembla ser que pateix un

trastorn bipolar– es va bara-

llar amb un amic, marxant tot

seguit de casa seva sense

donar explicacions. L’endemà

diumenge, el seu pare que ja

havia alertat als mossos de la

desaparició i de la problemà-

tica del seu fill, el va poder

abordar prop del metro de

Fontana i quan aquest va

detectar la presència

policial, es va fer fonedís.

Immediatament tres patru-

lles dels mossos van iniciar

la seva persecució i recerca

pels carrers de Gràcia,

finalment alertats per un

vianant, va poder ser reduït

al carrer de Sant Pere Màrtir

i conduït a un centre hospi-

talari en un ambulància,

mentre que la navalla

quedava dipositada al jutjat

de guàrdia.

De tota aquesta història

aquell diumenge no en vaig

saber res, doncs preocupat

com els meus companys

perquè la cavalcada sortís

bé i no plogués, esmerça-

rem les darreres hores en

enllestir els darrers detalls.

Setmanes després, investi-

gant altres coses, vaig

descobrir aquesta història i

em va semblar que havia

d’explicar-la, per fer justícia

a aquell vehicle que barrava

el pas a un autobús. 

JOSEP MARIA CONTEL

LLLLL’embús el pr’embús el pr’embús el pr’embús el pr’embús el prooooovvvvvocavocavocavocavocavaaaaa
un autobús que teniaun autobús que teniaun autobús que teniaun autobús que teniaun autobús que tenia
un cotxe de Mossosun cotxe de Mossosun cotxe de Mossosun cotxe de Mossosun cotxe de Mossos
que li barrava el pasque li barrava el pasque li barrava el pasque li barrava el pasque li barrava el pas

Després d’omplir unsDesprés d’omplir unsDesprés d’omplir unsDesprés d’omplir unsDesprés d’omplir uns
quants contenidorsquants contenidorsquants contenidorsquants contenidorsquants contenidors
blaus, mblaus, mblaus, mblaus, mblaus, m’he quedat’he quedat’he quedat’he quedat’he quedat
amb l’essencialamb l’essencialamb l’essencialamb l’essencialamb l’essencial
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PolíticaPolítica
El Districte instaura les reunions

extraordinàries per a emergències
PSC i ICV-EUiA accepten la proposta de CiU i ERC perquè no calgui esperar a cada ple

La reunió extraordinària

de portaveus celebrada

divendres passat, des-

prés d’una dura negocia-

ció entre el president i el

regidor del districte,

Ricard Martínez (ERC) i

Guillem Espriu (PSC), no

serà flor d’un dia. L’equip

de govern de PSC i ICV-

EUiA ha acceptat una

proposta de CiU i ERC per

instaurar de manera

oficial -i jurídicament

factible- aquestes reuni-

ons en cas d’emergències

perquè els grups no

hagin d’ajornar el debat

polític al ple que hi ha

cada tres mesos.

EL SECRETARI GENERAL ADJUNT DE CDC, FELIP PUIG, DURANT LA SEVA VISITA A LA PLAÇA LESSEPS, ACOMPANYAT DE VÍCTOR CULLELL I FRANCINA VILAALBERT BALANZÀ

La reunió extraordinària de por-
taveus per analitzar els efectes de
la ventada i valorar les inversi-
ons que el pla de finançament
local del govern espanyol ha su-
posat per a Gràcia va començar
amb una certa autocrítica per
part del regidor i una crida al
consens i a la col·laboració de
les forces polítiques per a casos
d’emergència i es va tancar amb
un acord inesperat, que es tra-
dueix en una ampliació oficiosa
de les competències de Gràcia
respecte de Barcelona.
La proposta d’instaurar reunions
extraordinàries per analitzar si-
tuacions sobrevingudes d’emer-
gència va ser rebuda amb dubtes
jurídics inicials per part de

l’equip de govern, que va acce-
dir finalment a la petició dels
portaveus de CiU i d’ERC,
Carles Agustí i Àlex López. El PP
no va assistir a la reunió.
López va posar com a precedent
d’aquest tipus de situacions la
situació generada el juny de 2006
amb el violent desallotjament de
la casa okupada La Fera, al car-
rer Santa Àgata. En aquella oca-
sió, els portaveus es van acabar
reunint d’urgència a la caserna de
la Guàrdia Urbana, aleshores
ubicada al veí carrer Trilla. Agustí
també va defensar que “el Dis-
tricte d’una vila històrica passi de
ple en ple sense tenir mecanis-
mes per actuar en situacions
d’emergència”. 

entrevista

Com sorgeix la iniciativa?Com sorgeix la iniciativa?Com sorgeix la iniciativa?Com sorgeix la iniciativa?Com sorgeix la iniciativa?
A l’estiu es va fer públic un estu-
di que deia que els catalans està-
vem perplexos. Com a resposta,
Enric Canela va penjar un arti-
cle al Bloc gran de sobiranisme
amb el titular Perplex, jo?, on
contraargumentava aquesta supo-
sada actitud catalana. Es va des-

Meritxell Díaz

“Anar a Brussel.les és una oportunitat”

La iniciativa popular 10Mil a Brussel.les per l’Auto-

determinació pretén reunir deu mil catalans a la

capital europea el proper 7 de març sota el lema

Volem un Estat propi. Gerard Termes, coordinador

territorial de la campanya a Gràcia, i Montse Planas,

col.laboradora, confien en l’èxit de la reivindicació.

en l’estructura europea i volem que
allà se’ns reconegui com a Estat.

I si no sI si no sI si no sI si no sI si no s’arriba als deu mil?’arriba als deu mil?’arriba als deu mil?’arriba als deu mil?’arriba als deu mil?
No creiem tant en els números
com en la proposta. L’èxit ja l’hem
aconseguit organitzant per primer
cop una campanya des de la socie-
tat civil, que no està promoguda
des de cap partit.

Aquest matís marca una granAquest matís marca una granAquest matís marca una granAquest matís marca una granAquest matís marca una gran
diferència.diferència.diferència.diferència.diferència.
Al moviment independentista hem
pecat de quedar-nos cadascú a la nos-
tra capelleta. Per primer cop unim

pertar el sentiment de la no per-
plexitat i, a partir d’aquí, es crea
un grup al Facebook amb una pro-
posta concreta, anar tots a Brus-
sel.les el dia 7.

PPPPPer què a Eer què a Eer què a Eer què a Eer què a Eurururururopa?opa?opa?opa?opa?
Negociar amb Madrid és picar
contra la paret. A banda, creiem

GERARD TERMES I MONTSE PLANAS, COORDINADOR I COL.LABORADORA TERRITORIAL A GRÀCIA

Gerard Termes i Montse Planas parlen de la iniciativa ‘10Mil’

esforços per un objectiu comú sen-
se sigles polítiques. I en acabat, que
cadascú es vesteixi com bonament
li plagui, que deia Martí i Pol. Anar
a Brussel.les és una oportunitat.

I qui no pugui?I qui no pugui?I qui no pugui?I qui no pugui?I qui no pugui?

Que pengi una estelada aquell dia.

La independència és possible?La independència és possible?La independència és possible?La independència és possible?La independència és possible?
Als Estats Units ningú hagués
pensat mai que tindrien un pre-
sident afroamericà. Hem de
creure-hi, l’aconseguirem. 

MERITXELL DÍAZ

CEDIDA: CDC

CiU envia Felip Puig a tractar

amb els veïns la L9 i la crisi

El secretari general adjunt de
CDC, Felip Puig, va pentinar
dijous els barris del nord i del
sud de Gràcia en una visita cen-
trada en infraestructures com la
línia 9 al seu pas per la plaça
Lesseps i en l’impacte de la cri-
si entre els comerciants però
també en el contacte amb les
entitats i associacions. Puig va
iniciar el seu recorregut per la
Salut i Vallcarca, on es va tro-

bar amb les associacions de
veïns i comerciants, també
amb les més noves com l’Asso-
ciació de Veïns i Comerciants
de Lesseps, els veïns crítics
amb la reforma de la plaça.
Després d’un dinar amb els
mitjans de comunicació locals,
a la tarda Puig va visitar els
mercats i els eixos comercials
per comprovar els efectes de la
crisi en el sector.

A. B.

El consulat general d’Alema-
nya a Barcelona, amb seu als
Jardinets, ha presentat una de-
núncia al jutjat d’instrucció
número 5 contra l’amo de la
llibreria Europa, el dirigent
neonazi Pedro Varela, per co-
mercialitzar sense autorització
‘Mein Kampf ’ (La meva llui-
ta) d’Adolf Hotler, considerat
el llibre de capçalera del mo-
viment nazi. El consulat basa
la seva acusació en un pre-
sumpte delicte contra la pro-
pietat intel·lectual, ja que els
drets del llibre pertanyen al
land de Baviera fins a l’any
2015 i Varela no ha demanat
cap permís oficial per dis-
tribuir-lo. Aquest delicte està
perseguit amb una pena d’en-
tre sis mesos i dos anys de pre-
só i una multa. Es dóna la cir-
cumstància que entre el con-
sulat, a la part del passeig de
Gràcia que arriba als Jardinets,
i la llibreria, al carrer Sèneca,
hi ha poc més de cent metres
de distància.
Varela té encara una altra causa
pendent, després de veure re-
duïda a set mesos pel Constitu-
cional el seu primer judici per
apologia del genocidi i incita-
ció a l’odi racial: es tracta d’una
nova petició de la fiscalia de
quatre anys de presó, calcada al
primer procés, per difondre ide-
es que avalen el genocidi. 

Alemanya

busca Varela

per vendre

‘Mein Kampf’
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Societat
El passeig de Sant Joan canviarà la

pavimentació, el verd i el mobiliari
L’associació de veïns demana que s’escoltin les 33 millores que fa dos anys que reivindica

El finançament local

extra del pla del govern

espanyol permetrà tirar

endavant una actuació

integral de manteniment

del passeig de Sant

Joan. El Districte està

ultimant el projecte, que

es presentarà en les

properes setmanes i

s’ha d’executar abans

que acabi el 2009. El

manteniment de la via

ha estat al llarg dels dos

últims anys la principal

reivindicació de l’Associ-

ació de Veïns i Amics del

passeig de Sant Joan.

MERITXELL DÍAZ

La necessària rentada de cara del
passeig de Sant Joan finalment
arribarà aquest 2009 gràcies al pla
de finançament local de Zapatero.
El regidor Guillem Espriu va ex-
plicitar en el consell de barri de
Camp d’en Grassot del passat
novembre que el Districte man-
tenia obert un procés de negocia-
ció amb Manteniment per les ac-
tuacions al passeig de Sant Joan
però que les característiques es-
pecífiques de l’asfaltat dificultaven
les obres (vegeu L’Independent
núm. 276). Espriu també va re-
marcar que el consistori no tenia
remanents d’on poden tirar per-
què aquest manteniment no ha-
via entrat dins del PAD. Ara, amb
la injecció de finançament local,
el Districte tirarà endavant les
actuacions al llarg del 2009. Es
tracta d’un manteniment integral
que suposarà millores de la pavi-
mentació, les zones verdes, les
fonts i el mobiliari urbà. Gràcia i

l’Eixample estan treballant el pro-
jecte de forma conjunta perquè
les actuacions es faran de dalt a
baix del passeig.
L’Associació de Veïns i Amics del
passeig de Sant Joan fa dos anys
que reivindicava al Districte un
total de 33 millores. “La base de
l’estàtua d’Àngel Clavé està total-
ment trencada perquè els skaters
l’utilitzen. També demanem que
es retiri l’heura que ha crescut i
tapa uns escuts catalans que hi ha”,
explica Lluís Castañeda, president
de l’associació. “La font d’Hèrcu-
les està oxidada, la gespa dels la-
terals està molt malmesa i entre
Travessera i Mallorca hi ha molts
forats al paviment, que són un
perill per als vianants”. 

Setmana d’inauguracions i

de desperfectes a Lesseps

L’Espai Jove, el Club Natació
Catalunya i la plaça Lesseps són
tres obres que s’inauguren en-
tre aquest cap de setmana i els
propers mesos. Després d’anys
de màquines i excavadores a
diversos punts de la Vila, es
comencen a veure els resultats
i els nous edificis. L’alcalde de
Barcelona, Jordi Hereu, fa do-
blet aquest dissabte amb la in-
auguració al matí de les noves
instal·lacions del Club Natació
Catalunya i, a la tarda, de l’Es-
pai Jove de Gràcia. Segons

fonts municipals, la inaugura-
ció de la remodelada plaça
Lesseps s’endarrereix al març
o l’abril. Abans de l’acte ofici-
al, però, ja s’han detectat els
primers problemes fruit de les
presses per complir el calen-
dari d’obres: dues de les cinc
boles de formigó que hi ha a
la banda sud es van enfonsar
dilluns, tal i com avançava el
diari Avui. El terreny on esta-
ven col.locades va cedir mig
metre perquè no s’havia dei-
xat assecar bé el ciment.

Els castellers estrenen temporada

amb l’objectiu de consolidar el 4d8

M. D.

Els Castellers de la Vila de Gràcia
donen aquest diumenge 15 el tret
de sortida a la temporada castelle-
ra amb la diada de Santa Eulàlia,
la festa major d’hivern de Bar-
celona, a la plaça Sant Jaume
(12.30 hores). En aquesta primera
actuació, els de la camisa blava in-
tentaran carregar i descarregar dos

castells de 7, el 3d4 i el 5d6, que ja
van aixecar al llarg de la darrera
temporada. “Són castells amb els
que pretenem escalfar motors i
preparar-nos per a les properes
actuacions”, explica Miquel
Sendra, president de la colla
gracienca. “El nostre objectiu per
enguany és assolir el 4d8 el més
aviat possible i també fer el 3d8”.
Altre dels reptes principals és fer

La primera actuació és diumenge per la diada de Santa Eulàlia

que la nova canalla s’adapti al rit-
me de la colla i comenci a fer cas-
tells, de fet debutaran a la diada de
diumenge. Els Castellers de la Vila
de Gràcia comencen un curs per a
canalla el divendres 20 i durant
quatre setmanes consecutives per
a tots els infants que es vulguin
introduir en el món dels castells.
La colla suma ja el centenar de
persones als assajos. 

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

IIIII     COMENTACOMENTACOMENTACOMENTACOMENTA     LALALALALA     NOTÍCIANOTÍCIANOTÍCIANOTÍCIANOTÍCIA

La Plataforma Juvenil de Gràcia inaugura l’Espai Jove.

Les entitats membres de la Plataforma Juvenil de Gràcia van
inaugurar dissabte 7 el nou Espai Jove del carrer Santa Rosa amb
Gran de Gràcia i van tornar a reivindicar l’autogestió de l’equi-
pament. La inauguració oficial arriba aquest dissabte 14. 

CEDIDA

breus

Cop policial a

les perruqueries

xineses

La Guàrdia Urbana va fer dime-
cres una batuda a disset perru-
queries xineses a Gràcia, l’Eixam-
ple, Horta, Sant Martí i Sants-
Montjuïc després d’haver rebut
nombroses queixes dels veïns
que sospitaven que s’oferien ser-
veis sexuals ja que estaven ober-
tes fins ben entrada la nit i sem-
pre hi havia una gran presència
de clientela masculina. En aquest
cop conjunt de la Guàrdia Urba-
na i el Cos Nacional de Policia es
va detenir un total de trenta per-
sones per la seva situació irregu-
lar, divuit van ser arrestat per de-
lictes contra els drets dels treba-
lladors i 88 van ser traslladats a la
comissaria, per manca de docu-
mentació. L’operació va tancar-
se amb infraccions a catorze dels
disset locals registrats. 

El Carnaval

aterra als

barris de Gràcia

Els actes del Carnaval comença-
ran a Gràcia a partir de dijous
amb el tradicional concurs de trui-
tes a l’Abaceria durant al matí.
Per la tarda al centre de la Vila
s’hi farà una tabalada que acaba-
rà amb un jam session a la plaça
d’Anna Frank. El dissabte serà el
dia fort amb les tres rues del dis-
tricte. La més matinera serà la del
Coll, que finalitzarà al Parc de la
Creueta del Coll amb un espec-
tacle infantil. A les cinc de la tar-
da hi haurà la rua de Camp d’en
Grassot-Gràcia Nova, que arren-
ca a la plaça de la Sedeta. A dos
quarts de sis s’iniciarà la rua del
barri de Gràcia als Jardinets. Les
comparses desfilaran pels carrers
del nucli històric i posteriorment
es lliuraran els premis. 

ELS VEÏNS DELS PASSEIG DE SANT JOAN FA DOS ANYS QUE RECLAMEN TOTA UNA SÈRIE DE MILLORES

MERITXELL DÍAZ
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entrevista

Carlos Pablos és l’actual president del G6 i del Centre Moral

Des del juny és president delDes del juny és president delDes del juny és president delDes del juny és president delDes del juny és president del
G6, que agrupa Lluïsos, Cen-G6, que agrupa Lluïsos, Cen-G6, que agrupa Lluïsos, Cen-G6, que agrupa Lluïsos, Cen-G6, que agrupa Lluïsos, Cen-
trtrtrtrtre, Cere, Cere, Cere, Cere, Cercle, Ocle, Ocle, Ocle, Ocle, Orrrrrfeó, Ffeó, Ffeó, Ffeó, Ffeó, Festa Mesta Mesta Mesta Mesta Ma-a-a-a-a-
jor i Sjor i Sjor i Sjor i Sjor i Sant Mant Mant Mant Mant Medirediredirediredir. Q. Q. Q. Q. Quins pas-uins pas-uins pas-uins pas-uins pas-
sos seguirà l’entitat?sos seguirà l’entitat?sos seguirà l’entitat?sos seguirà l’entitat?sos seguirà l’entitat?
Continuarem treballant en la
línia del que s’estava fent fins
ara amb la presidència anteri-
or de Jordi Casassas. De totes
maneres el meu paper és re-
presentatiu ja que les decisions
les prenem conjuntament totes
les entitats que formem el G6.
Es tracta d’organitzar-nos per
poder tenir una relació més
directa amb l’administració.

Quin paper ha de jugar el G6Quin paper ha de jugar el G6Quin paper ha de jugar el G6Quin paper ha de jugar el G6Quin paper ha de jugar el G6
en el sí de la societat graciencaen el sí de la societat graciencaen el sí de la societat graciencaen el sí de la societat graciencaen el sí de la societat gracienca
actual?actual?actual?actual?actual?
Les entitats històriques de Grà-
cia juguen un paper molt im-
portant, de present i de futur.
La gent ha de saber que una
part important, no tota, però
una part molt important de la
cultura gracienca passa pel G6.
Cada entitat enfoca i afronta
el present gracienc d’una ma-
nera diferent i absolutament
autònoma, però tenim un eix
que ens uneix i ens defineix:
l’obertura total a tothom.

El Centre Moral InstructiuEl Centre Moral InstructiuEl Centre Moral InstructiuEl Centre Moral InstructiuEl Centre Moral Instructiu
de Gràcia celebra aquests diesde Gràcia celebra aquests diesde Gràcia celebra aquests diesde Gràcia celebra aquests diesde Gràcia celebra aquests dies
el 140è aniversari. El passatel 140è aniversari. El passatel 140è aniversari. El passatel 140è aniversari. El passatel 140è aniversari. El passat
26 de gener l’expresident del26 de gener l’expresident del26 de gener l’expresident del26 de gener l’expresident del26 de gener l’expresident del

Èric Lluent

“Ens defineix l’obertura a tothom”

Nascut a l’Aragó i

arribat a Catalunya

quan tenia 18 anys,

Carlos Pablos, actual

president del G6 i del

Centre Moral a més de

representant de l’admi-

nistració del Club

Esportiu Europa, va

descobrir Gràcia a

través de la seva

participació al grup de

teatre de l’entitat que

enguany celebra els

140 aniversari.

Aquests dies hi ha certa polè-Aquests dies hi ha certa polè-Aquests dies hi ha certa polè-Aquests dies hi ha certa polè-Aquests dies hi ha certa polè-
mica per la inclusió de publi-mica per la inclusió de publi-mica per la inclusió de publi-mica per la inclusió de publi-mica per la inclusió de publi-
citat en els caramels de Santcitat en els caramels de Santcitat en els caramels de Santcitat en els caramels de Santcitat en els caramels de Sant
MMMMMedirediredirediredir. Q. Q. Q. Q. Quina opinió té al ruina opinió té al ruina opinió té al ruina opinió té al ruina opinió té al res-es-es-es-es-
pecte?pecte?pecte?pecte?pecte?
Jo no hi tinc gaire a dir. Aques-
ta és una decisió que ha de
prendre la Federació de Colles
de Sant Medir. A nivell perso-
nal, crec que la festa ha d’evo-
lucionar i penso que el que s’ha
fet és del tot correcte.

Essent vostè d’origen arago-Essent vostè d’origen arago-Essent vostè d’origen arago-Essent vostè d’origen arago-Essent vostè d’origen arago-
nès, entén el sentiment inde-nès, entén el sentiment inde-nès, entén el sentiment inde-nès, entén el sentiment inde-nès, entén el sentiment inde-
pendentista gracienc?pendentista gracienc?pendentista gracienc?pendentista gracienc?pendentista gracienc?
No només l’entenc, sinó que
el comparteixo. Em sento ca-
talà i em sento gracienc. Per
exemple, mai em refereixo a
l’exvila de Gràcia, sinó a la Vila
de Gràcia. En aquest sentit
haig de dir que una de les per-
sones que més petjada ha dei-
xat en mi ha estat el desapare-
gut Albert Musons, l’exconseller
de Cultura. 

Centre, Esteve Camps, feia unaCentre, Esteve Camps, feia unaCentre, Esteve Camps, feia unaCentre, Esteve Camps, feia unaCentre, Esteve Camps, feia una
conferència sobre d’on veniaconferència sobre d’on veniaconferència sobre d’on veniaconferència sobre d’on veniaconferència sobre d’on venia
l’entitat, sobre el seu passat.l’entitat, sobre el seu passat.l’entitat, sobre el seu passat.l’entitat, sobre el seu passat.l’entitat, sobre el seu passat.
Mirant al present, cap a on va?Mirant al present, cap a on va?Mirant al present, cap a on va?Mirant al present, cap a on va?Mirant al present, cap a on va?
Volem seguir avançant per con-
solidar-nos com la segona entitat
de Gràcia en volum de persones
que formen part del nostre pro-
jecte, fent activitats de tota mena
i fent-se socis. Actualment som

480 socis a l’entitat, xifra que vol
dir que en els darrers quatre anys
hem augmentat el 25 per cent. I
això va lligat amb el que comen-
tàvem de l’obertura total. En els
darrers anys s’han incorporat al
Centre la Coral Baluern, grups
de teatre i l’entitat d’escacs Tres
Peons.

CARLOS PABLOS, NASCUT A L’ARAGÓ, PERÒ GRACIENC DE COR

ÈRIC LLUENT

“Les entitats

històriques de Gràcia

juguen un paper de

present i de futur”

M. D.

Un agent dels Mossos d’Esqua-
dra fora de servei de la comis-
saria d’Horta-Guinardó ha de-
tingut a Francisco Javier M.C.,
de 42 anys, com a presumpte
autor de vuit atracaments a en
farmàcies de Gràcia i Horta-
Guinardó. L’home ja ha ingres-
sat a presó. La detenció es va
produir el passat 5 de febrer
quan l’agent va veure un home
que caminava molt ràpid, com
si estigués fugint, i el va seguir.
L’home va entrar a una farmà-
cia i va sortir a tota velocitat
mentre amagava un objecte que
semblava un ganivet de cuina.
El mosso va demanar reforços,
mentre el seguia. El delinqüent
va entrar a una altra farmàcia.
Va ser llavors quan l’agent el va
interceptar i el va mantenir fins
que van arribar les patrulles de
la comisaria de Gràcia.
Fins a aquesta setmana, els Mos-
sos d’Esquadra mantenien acti-
vada una unitat de recerca per
trobar un dels tres autors que van
perpetuar robatoris amb violèn-
cia i intimidació a dues farmà-
cies de Gràcia, després d’haver
detingut els altres dos el passat
mes de desembre. Els Mossos

Els Mossos detenen tres

atracadors de farmàcies

investiguen ara si Francisco Javier
M.C. podria tenir relació amb
aquests altres atracaments. El pri-
mer d’aquests furts va tenir lloc el
31 d’octubre a una farmàcia de
l’avinguda del santuari de Sant
Josep de la Muntanya, mentre que
el segon va ser a una farmàcia de
la plaça Lesseps el 5 de novembre.
Segons els testimonis, en el roba-
tori va haver-hi diverses persones

implicades que van intimidar els
farmacèutics amb un ganivet de
cuina. Els lladres van endur-se
1.500 euros en el primer cas i un
total de 300 euros en el segon. Els
Mossos que portaven la investiga-
ció van comprovar que els dies 7 i
8 de novembre van tenir lloc altres
dos robatoris a Horta i Sant Andreu
amb un modus operandi molt simi-
lar als de Gràcia. Els Mossos van
detenir a Halid M. i a Christian
A.V. com a presumptes autors dels
robatoris però faltava una tercera
persona que podria ser l’home que
han detingut aquest mes. 

Els delictes es cometien amb un ganivet

Els lladres van

endur-se 1.800

euros en dos

robatoris

EL PRIMER ROBATORI VA TENIR LLOC A L’AVINGUDA SANTUARI DE SANT JOSEP DE LA MUNTANYA

ÈRIC LLUENT

Una brigada de voluntaris fa una

campanya contra les caques de gos

M. D.

Fa prop de tres mesos un grup de
joves graciencs va decidir posar
en marxa una brigada per cons-
cienciar als propietaris dels gos-
sos que no recullen l’excrement
de l’animal que canviïn la seva ac-
titud. Així van elaborar unes ban-
deretes amb el lema BCMerda!
Fes-lo cagar al teu llit i van recór-

rer els carrers i les places del nu-
cli antic de Gràcia per col.locar-
les a totes les caques que es van
trobar. “Tot va sorgir perquè un
de nosaltres va arribar un dia molt
mosquejat per haver trepitjat una
tifa i va decidir que ja n’hi havia
prou de queixar-se i no fer res”,
explica Ariadna Puig, membre del
col.lectiu. “Vam dissenyar els lo-
gos i vam sortir al carrer, vam re-

El col.lectiu BCMerda estén la seva acció a Vallcarca i el Poble Sec

LA BRIGADA BCMERDA, EN UNA ‘PUNXADA’ DE CAQUES A LA PLAÇA JOANIC AQUEST DIMECRES

partir banderetes, vam explicar als
veïns el que estàvem fent i va te-
nir molt bona acollida”. La bri-
gada surt dos cops al mes i el seu
punt de partida és la plaça Rovi-
ra. “La setmana passada vam anar
al Park Güell i vam comprovar
que allà ningú recull les caques.
Aquest dimecres hem fet una pun-
xada col.lectiva a la plaça Joanic”,
diu Puig. “El nostre objectiu no

MERITXELL DÍAZ

és encarar-nos amb l’Ajuntament
però ja que ells no fan campanyes
de conscienciació, nosaltres sí”.
A banda del seu web bcmerda.net
d’on es poden descarregar les ban-
deretes, també han creat un grup

al Facebook que ja compta amb
un centenar d’integrants. De mo-
ment ja s’ha constituït una briga-
da a Vallcarca i hi ha un altre grup
interessat en crear-ne una al Po-
ble Sec. 
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‘Lo més gran del món’
Els Ai Ai Ai presenten en gira per Catalunya el seu nou disc ‘Lo més gran del món’, un compendi de

cançons de rumba on el català es barreja amb més d’una llengua i que, sobretot, es deixa influir per

expressions gitanes. També es barregen estils i gèneres amb un eclecticismevoluntari i decidit que

abraça des dels sons balcànics a l’havanera, del reggae al funk i del garrotín a la salsa.

el disc

1 - Bar La Rumba

2 - Gipsys

3 - Dimanche aux Goudes

– Remix AI AI AI

4 - Una polla

5 - Marxants

6 - El miracle

7 - Havanera de Tamariu

8 - Vaig i vinc

9 - Pakitarte

10 - Caganer

11 - Rikitaim Aut

12 - Maquinolandera

BAR LA RUMBA

No se si és a Gràcia

O per el Raval

O potser per Lleida

O per la Bisbal

Diu que no hi ha guies

Per trobar aquest bar

Quan la festa és bona

Tu hi vas a parar

Ai que al bar la rumba/tothom hi canta

Ai que al bar la rumba/tothom hi riu

Ai que al bar la rumba/tot el que

passa

Pensa en tornar-hi amb els seus amics

HAVANERA DE TAMARIU

Deixarem la barca a la platja

Amb els rems preparats per remar

Amb la ràdio, el barret i les xancles

I la barreja per a fer-te un cremat

Serà el mar qui triarà el dia

Que amb el cop d’algun temporal

Se la endugui brincant per l’escuma

Se la endugui brincant mar enllà

Hem quedat per trobar-nos amb una

guitarra

A peu de les roques quan caigui la nit

Farem junts un cremat a la Platja dels

Lliris

Per cantar l’havanera de Tamariu

Mai es trist el vals de les ones quan

gronxen la lluna

Mai és trist el vaivé de les barques

ballant amb la nit

Mai és trist per això el homes de mar

es lien de rumba

Però mai ploren quan tenen de dir

adéu a un amic

Naveguem, naveguem sense cartes

Sense veles timó ni radar

El ventet que un dia ens apropa

El ventet que ens allunyarà

Naveguem, naveguem sense cartes

Sense veles timó ni radar

Som l’estel.la d’un bot que s’allunya

Un dibuix sobre l’aigua de mar

Havanera, sona havanera...

VAIG I VINC

Vinc i vaig

Vaig i vinc

Camí de Mataró trenco per Tiana

I passo per Alella per anar al Masnou

M’aturo a Vilassar i veig a me germana

I fem un vermutet asseguts al sol

Del túnel de Parpers passat Argentona

Enfilo Granollers i me’n vaig a Vic

Jalem al Petricó tot passant l’estona

I faig cap a Manresa de content que

estic

Passejo i dono voltes deu ser que és

el meu destí

Vinc i vaig, no tinc cap pressa i

disfruto del camí

Quan m’enyoro torno a casa des d’allà

on sigui del món

Hi ha unes dones que m’estimo i els hi

vaig a fer un petó

Me’n torno cap enrere i m’aturo a

Gràcia

M’arribo a Ripollet i passo pel Local

Em venen moltes ganes d’anar a

Vilafranca

I fer hi unes canyetes al Forat de Pany

Agafo l’autopista i me’n vaig a Les

Borges

Segur que a l’Eslàvia hi haurà algú

tocant

No se com ha estat però m’ha passa t

la estona

Me’n torno a Dosrius que tenim assaig

Amb els seus amics/al bar la rumba

Amb els seus amics/al bar la rumba

Amb els seus amics/al bar la rumba

Pensa tornar-hi amb els seus amics

T’hi sents com a casa

En aquest local

Sempre de bon rollo

Sempre ben tractat

Aguantant la barra

I cantant plegats

T’esperem que vinguis

 Hi estàs convidat

el grup

Ai Ai Ai es va donar a conèixer l’any

1991 amb el seu primer CD titulat

Això brama (BMG/Ariola, 1991) amb

el qual donaven mostres d’una

rumba heterodoxa, sense complexes

i amb un pes important de les

lletres. En aquella època ja eren un

referent de la nova rumba mestissa,

en català i fusionada amb d’altres

gèneres com el pop o el funk. Van

interrompre la seva activitat l’any

2000. Al 2007 té lloc la retrobada

de Pep Lladó i Rafalito Salazar i

decideixen tornar a caminar plegats

acompanyats, en aquesta ocasió, de

David Torras i Jordi Gas. Entre els

quatre sumen carreres ben prolífi-

ques, entre les quals destaquen

formar part dels combos del Gato

Pérez, Patriarcas de la Rumba,

Jarabe de Palo, Sabor de Gràcia i

Sau, entre d’altres.
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El Centre celebra els seus 140 anys. Dins dels actes

del 140è aniversari del Centre, aquest dissabte 14 es fa

una jornada de portes obertes de l’entitat on es podrà

gaudir de totes les activitats que realitzen. També se ce-

lebra la nit de cinema, amb la presentació del director del

FIC-Cat, Antonio Barrero. Es projectaran els curtmetratges

guanyadors del festival.

El Centre (Ros de Olano, 9)

recomanem
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ARXIU

� 16 de febrer

Debat: La llei d’educació

de Catalunya (LEC) a de-

bat.

Biblioteca Vila de Gràcia

(Torrent de l’Olla, 104), a

les 19 h

Taller de Narració oral.

Biblioteca pública Jaume

Fuster (Plaça Lesseps, 20),

19 h

Conferència: Francesc

Berenguer i Mestres,

l’arquitectura modernis-

ta a Gràcia, a càrrec de la

historiadora Carolina Chi-

foni.

El Centre (Ros de Olano, 9),

a les 20 h

Concert: Música para

morsas, llibres il.lus-

trats.

Elèctric Bar (Travessera de

Gràcia, 233), a les 23 h

� 17 de febrer

Xerrada: La salut del

nadó, a càrrec de la Farmà-

cia Lesseps.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20), 17 h

Enreda’t amb l’acció: Bale-

nes i dofins, a càrrec de

Lluïsa García.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20), 18 h

Taller de fotografia: La

mirada del fotògraf.

La Quimera (Verdi, 28), a

les 18 h

Cicle de cinema italià II: Il

posto.

Albrícias (Robí, 5), a les

21.30

Concert cool/west coast

jazz: Let’s get lost.

Elèctric Bar (Travessera de

Gràcia, 233), a les 22 h

Gràcia Jazz Sessions, per

Andreu Zaragoza: Matías

Míguez (baix) i Juan Luís

Castaño (bateria).

Heliogàbal (Ramon i Cajal,

80), a les 22 h

Concert: The new Rae-

mon.

Heliogàbal (Ramon i

Cajal, 80), a les 22 h

Concert d’impro-nits:

Aixònoéspànic.

Elèctric Bar (Travessera

de Gràcia, 233),  22 h

� 19 de febrer

Carnaval 2009: Concurs

de truites al mercat de

l’Estrella.

Mercat de l’Estrella (Pi i

Margall, 73), de les 10 a

les 13 h

Carnaval del Festival

Tradicionàrius: Taller de

pandero magribí, a càr-

rec de Mauricio Molina.

CAT (Travessia de Sant

Antoni, 6), a les 17 h

Carnaval 2009: Festa in-

fantil de Carnaval per

a nens i nenes.

Plaça de la Sedeta (Sicília,

321), a les 17 h

Vine a fer un cafè amb...

Xerrada: Escriure un

bloc de cultura, de Joan

Cervera.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20), 19 h

Carnaval 2009: Trobada

de tabalers i cercaviles

de Carnaval.

Punt de sortida: Plaça de

Rius i Taulet, a les 20 h

Espectacle de clown i

mímica activa: No me

castres.

La Cova de les Cultures

(Àngel, 12), a les 21 h

Cinema fantàstic: Harry-

hausen, Furia de

titanes.

Associació cultural

Albrícias (Robí, 5), a les

21.30

Concert: The new Rae-

mon.

Heliogàbal (Ramon i

Cajal, 80), a les 22 h

Concert de pop rock d’au-

tor: Carles Carolina.

Elèctric Bar (Travessera

de Gràcia, 233), 22 h

Concert de les nits d’Alfa

en Viu: Jacques Casa-

nova & The Dandys.

Alfa (Gran de Gràcia, 36),

a les 22.45

EXPOSICIONS

� Fins al 17 de febrer

Exposició: Crisis, what

crisis?

Galeria Hartmann (Santa

Teresa, 8)

� Del 18 de febrer al

3 de març

Exposició: I després de

l’ESO, què?

Espai Jove de Gràcia

(Gran de Gràcia, 190)

� 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)

� Fins al 6 de març

Exposició: 26 anys de

cartells de Sant Antoni

a Sa Pobla i 15 anys de

Sa Pobla a Gràcia.

Federació Festa Major

(Igualada, 10)

ACTES

� 13 de febrer

L’Aventura de Llegir - Pensar

en temps d’incertesa. Con-

ferència: El poder de la

imatge en la nostra so-

cietat, amb Pol Capdevila.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20), 19 h

Kafeta: Fills, la repres-

sió a l’Argentina.

Ateneu Rosa de Foc

(Verntallat, 26), 20 h

Concert - espectacle:

Prank! In/fusion acústic

de gàngster cabaret.

La Cova de les Cultures (Àn-

gel, 12), a les 21.30

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

Concert: Darlly Maia.

Elèctric Bar (Travessera de

Gràcia, 233), a les 23 h

� 14 de febrer

Representació teatral: Ne-

cessito una infermera,

amb la Cia. Dinamis Teatre.

CC La Sedeta (Sicília, 321),

a les 19 h

Concert: Faro-Dokument

+ Be Brave Benjamin.

Elèctric Bar (Travessera de

Gràcia, 233), a les 23 h

� 15 de febrer

Sac de rondalles: Cazador

de cuentos, a càrrec de

Mònica Martínez.

Biblioteca pública Jaume

Fuster (Plaça Lesseps, 20),

12 h

Concert-vermut: The Mar-

zipan man.

Heliogàbal (Ramon i Cajal,

80), a les 13 h

Trofeu de Teatre Vila de Grà-

cia: Vola, Peter Pan, de la

companyia de teatre BAT de

Tàrrega.

Els Lluïsos (Plaça del Nord,

7), a les 18 h

XXIIè Concurs de Teatre

Català a Gràcia: Vides Pri-

vades, a càrrec del Grup

Attrezzo de Vilafranca del

Penedès.

El Centre (Ros de Olano, 9),

a les 18 h

Concert: The Boat.

Elèctric Bar (Travessera de

Gràcia, 233), a les 21 h

Concert: Altaba, Samsó,

Saura i Maristany.

Heliogàbal (Ramon i Cajal,

80), a les 22 h

� 18 de febrer

Curs d’aprenentatge de

disseny gràfic.

La Quimera (Verdi, 28), a

les 18 h

Vine a fer un cafè amb...

Xerrada: Dies de França,

a càrrec de l’escriptor Nar-

cís Comadira.

Biblioteca pública Jaume

Fuster (Plaça Lesseps, 20),

19 h

Passi de curtmetratges de

la productora AVED: 7 x 1.

La Cova de les Cultures (Àn-

gel, 12), a les 21.30



12

de Gràcia
13 de febrer de 2009

l’independent

12

Cultura
Paspartú organitza el segon Art amb

Gràcia i inclou un taller infantil
L’organització es planteja exportar la iniciativa a altres districtes de Barcelona

Després de l’èxit del

primer Art amb Gràcia,

la galeria Paspartú, al

carrer Verdi, convoca

per a al proper 25 d’abril

la segona edició de la

iniciativa, que presenta

com a novetat un taller

d’escultura amb material

reciclat per a infants.

Amb aquest projecte els

organitzadors volen

apropar l’art a la socie-

tat i fer que els ciuta-

dans puguin visualitzar

el procés de creació

d’una obra.

ART AMB GRÀCIA PERMET QUE ELS ARTISTES SURTIN AL CARRER A REALITZAR LA SEVA OBRA

ARXIU / MÍRIAM NÚÑEZ

MERITXELL DÍAZ

Les xifres de participació de la
primera edició de l’Art amb Grà-
cia van demostrar la bona acolli-
da del projecte. Un total de set
grups de música i dos corals, nou
escultors, 37 pintors i dotze fo-
tògrafs van sortir al carrer a rea-
litzar la seva obra perquè els ciu-
tadans poguessin seguir en direc-
te el seu procés artístic. Ara, la
galeria Paspartú obre la convo-
catòria per rebre els dossiers, que
incloguin sis treballs recents, dels
pintors, escultors, fotògrafs i
músics que estiguin interessats en
participar el 25 d’abril en la se-
gona edició. Un jurat farà la se-
lecció d’entre tots els artistes que
s’hi presentin. “Cal socialitzar
l’art i aquest és l’objectiu de la
iniciativa. Per a algú que mai ha
vist tot el procés, com funciona i
com treballa un artista, és molt
interessant. En la darrera edició,
molts vianants van aturar-se a
conversar amb els pintors”, ex-
plica Elena Jordán, directora de

Paspartú. La mostra es farà a la
plaça Revolució i al carrer Verdi,
fins a Astúries. Com a novetat,
enguany s’organitzarà un taller
d’escultura amb material reciclat
per a infants. En grups de tres o
quatre, dissenyaran una obra con-
junta que estarà exposada a les
botigues de Verdi durant les se-
güents tres setmanes, de la ma-
teixa manera que la resta de qua-
dres, fotografies i escultures dels
artistes adults. “Per a aquesta
edició comptem amb més veïns
i comerciants que ens cedeixen
els seu balcó i els seus aparadors
com a espai expositiu”, diu
Jordán.
Des de Paspartú es treballa amb
la idea d’exportar l’Art amb Grà-
cia a altres barris com el Poble
Sec i Horta. 

L’escola Àrtidi exposa a la

galeria durant quatre dies

“No és art, ni il.lusió, ni bones
intencions, ni gràcia, ni sentit
de l’humor... només pretenem
aprendre i allunyant-nos de tot
convencionalisme intentem in-
novar en un món cada dia més
explotat de símils i serietat”.
Així es presenta Doble sentit, la
mostra que es pot veure fins a
aquest dissabte a la galeria
Paspartú. L’exposició recull tot
un seguit de fotografies i objec-
tes dels alumnes de l’escola d’Art
i Disseny Àrtidi.

breus

Anita Miltoff

presenta el nou

disc inèdit

El grup gracienc de punk-folk
Anita Miltoff ofereix un con-
cert gratuït aquest divendres 13
a la Farinera del Clot dins del
cicle de músiques crítiques
Expressió Directa. El grup, que
es va donar a conèixer al 2007
amb el disc Recordes el 2 d’abril
de 2001 i l’any 2008 van gua-
nyar el concurs Enganxa’t a la
Música, presenta en aquest
concert els temes del seu segon
disc, encara inèdit, que durà
per títol Gràcia (Edicions Sin-
gulars, 2009). Es tracta d’un
homenatge a la Vila que els ha
vist néixer i créixer i del qual
en reivindiquen l’essència més
autèntica. El concert comença
a les deu del vespre. 

Un duo de

guitarres, al cicle

Jove Clàssics

El cicle Joves Clàssics amb Grà-
cia torna aquest mes amb el duo
de guitarres de Maite Rubio i
Míriam Franch, que el dijous 19
interpretaran diverses peces del
segle XIX a Espanya. A més, l’ac-
tuació, que comença a les set de
la tarda a l’auditori de la biblio-
teca Jaume Fuster, comptarà
com a ponent amb el professor
superior de guitarra i composi-
tor Josep Maria Gual. Al març
serà el tron d’Ars Veritas, que
faran un recorregut musical del
classicisme al romanticisme. El
jazz aterrarà a l’auditori de la bi-
blioteca amb Xavier Canals,
Marc Garcia, Oriol Jiménez i
Josep Maria Gual que descobri-
ran aquest estil al públic. El pia-
nista Santiago Blanco actuarà al
maig i l’Orquestra de Cambra
de Gràcia clourà el cicle. 

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

18.10, 20.20, 22.30.

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

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

•Slumdog Millionaire. Dv i ds, 16.00,

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

19.00, 22.00.

CASABLANCA-KAPLAN. Pg.Gràcia, 115

•Sala 1:La teta asustada (VOSE). Pas-

sis: 16.00, 18.00, 20.00, 22.00.

•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. Il divo. Passis:

18.00; de dll a dj, 22.00. Valkiria. Pas-

sis: dv, ds i dg, 22.00.

•Sala OZU: Utopia Passis: 16.00, 19.00.

Carl Gustav Jung. Passis: 17.30, 20.30,

22.00.

•Sala OZU: Camino. Passis: 16.00,

18.45, 21.30.

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: Slumdog Millionaire (VOSE).

Passis: 16.00, 18.15, 20.30, 22.45; dv

i ds, 0.55.

•Sala 2: Revolutionary Road (VOSE).

Passis: 16.00, 18.15, 20.30, 22.45.

•Sala 3: Buscando un beso a media-

noche (VOSE). Passis: 16.15, 18.15,

20.20, 22.35.

•Sala 4: The reader (VOSE). Passis: 16.00,

18.15, 20.30, 22.45; dv i ds, 0.55.

•Sala 5: Vicky Cristina Barcelona

(VOSE). Passis: 16.05, 20.30Rocknrolla

(VOSE). Passis: 18.15, 22.40

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 desafío: Frost contra Nixon. Dv

i ds, 16.10, 19.10, 22.10, 00.40; dg

a dj, 16.10, 19.10, 22.10.

•Un chihuahua en Beverly Hills. De

dv a dj, 16.00, 18.05, 20.10.

•Guerra de novias. Dv i ds, 22.15,

00.45; de dll a dj, 22.15.

•Revolutionary Road. Dv i ds, 16.15,

19.10, 22.05, 00.40; de dg a dj,

16.15, 19.10, 22.05.

•Siete almas. Dv i ds, 16.15, 19.10,

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

22.05.

•The reader. Dv i ds, 16.10, 19.05,

22.00, 00.45; de dg a dj, 16.10,

19.05, 22.00.

•La duda. Dv i ds, 16.00, 18.10,

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

88 23.

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

18.15, 20.30, 22.45.

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

19.20, 22.15.

•Sala C: El curioso caso de Benjamin

Button (VOSE). Passis: 16.00, 19.00,

22.00.

•Sala D: Mi nombre es Harvey Milk

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

Records de Gràcia (curt). Passi:

21.45.

TEATRES

JOVE TEATRE REGINA. Sèneca, 22.

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

SALA BECKETT. Alegre de Dalt, 55.

• Contra el progrés, d’Esteve Soler. 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 cer-

ca. 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 desqui-

ciadas. 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. Divendres,

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.

Jonathan Vives. Diumenge, 20.30.

Monólogos 10: Dani Pérez. Ds, 22.00.
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Esports
breus

Payet, conscient

que el SaFa ha

d’activar-se

Tot i la victòria del passat cap
de setmana a casa davant el
Cornellà (68 a 46), cuer de la
categoria, el SaFa encara no és
el mateix que va acabar l’any
optant a tot i situat en tercera
posició. Els dos punts aconse-
guits després d’una mala ratxa
els hauran de fer bons guanyant
dissabte a Sant Boi, situat a la
zona mitja baixa de la taula.
“Tenim alguns problemes per
acabar d’adaptar jugadors incor-
porats aquest hivern a l’equip.
Els jugadors han fet autocríti-
ca. Ara ens hem de tornar a
posar les piles”, ha declarat
Gabriel Payet, entrenador de
l’equip de bàsquet gracienc. A
Sant Boi els graciencs s’esperen
trobar un equip revolucionat ja
que ha canviat d’entrenador fa
poques setmanes, obtenint bons
resultats des d’aleshores. 

L’Aeroteca fa

un campionat

de vol virtual

La llibreria aeronàutica Aero-
teca celebra aquest cap de set-
mana del 14 i 15 de febrer el
tercer Campionat de Vol Vir-
tual, considerat esport a
Catalunya. Els millors pilots
virtuals competiran entre ells
amb tres simuladors diferents:
l’IL-2 Sturmovik 1946, un si-
muladors dels avions de la Se-
gona Guerra Mundial que s’uti-
litza per a les curses d’habili-
tat; el Lock-On, que simula els
avions de combat més potents,
i el Microsoft Flight Simulator,
d’avions civils. La comptició
comença dissabte a les 9.30
hores a la llibreria del carrer
Montseny. 

El CN Catalunya inaugura el nou club

amb el repte d’arribar als 6.000 socis
Els esportistes Pedro García i Dani Serra estaran presents a l’acte de dissabte

Després de dos anys i

dos mesos d’obres, el

Club Natació Catalunya

inaugura aquest dissabte

14 les seves noves

instal.lacions, amb les

novetats principals d’una

zona de wellness i una

piscina petita adaptada

per a cursets terapèutics

i de nadons. L’objectiu

principal de la junta

directiva del club és

remuntar la xifra d’asso-

ciats i passar dels 4.100

actuals als 6.000 que

necessita per equilibrar

el compte de resultats.

MERITXELL DÍAZ

El nou CN Catalunya s’inaugura
dissabte al matí amb una jorna-
da de portes obertes i exhibici-
ons de country, classes dirigides
d’aeròbic, ciclisme indoor i acti-
vitats aquàtiques infantils. L’alcal-
de de Barcelona, Jordi Hereu,
presidirà aquest acte que comp-
tarà amb la presència de neda-
dors i waterpolistes de la talla de
Pedro García, Dani Serra i Sergi
Pedreró. El waterpolista Manel
Estiarte és un del noms pendents
de confirmació.
Les noves instal.lacions suposen
una millora important respecte les
que tenia el club al desembre de
2006, quan van començar les ac-
tuacions prèvies a les obres. “És
una edificació molt moderna,
amb nous serveis com una zona
de wellness i una piscina per a
nadons; els socis veuran que ha
valgut la pena el suport que ens
han donat al llarg d’aquests anys”,
explica Ramon Geli, vicepresi-

dent del club, i agraeix als socis
“l’exemple que han donat de sen-
timent d’amor a la institució”. Per
a Geli, la millor manera de mos-
trar aquest agraïment és “conver-
tir de nou el club en un referent
a nivell de ciutat”. Així, espera
que el nivell esportiu del Cata-
lunya torni a brillar com en la
dècada dels 90. “Una de les fites
és que l’equip de waterpolo torni
a la Divisió d’Honor, que és on
li toca estar”, subratlla Geli.
Els 10 milions d’euros que ha
costat l’obra s’han finançat amb
l’ajut de l’Ajuntament, la Gene-
ralitat i Caja Navarra. Ara, el club
ha de tornar 5 milions d’euros a
l’Institut Català de Finances i a
Caja Navarra, per això l’objec-
tiu és arribar als 6.000 socis, una
xifra que els permetria equilibrar
el compte de resultats. 

CEDIDA: CN CATALUNYA

UNA IMATGE PROMOCIONAL DE LA NOVA PISCINA DEL CN CATALUNYA

Els mesos previs a la inaugura-
ció del CN Catalunya han estat
una carrera d’obstacles. Ja du-
rant les obres va haver-hi un
seguit de dificultats que van
ralentitzar les actuacions i que
han suposat un endarreriment
en la data prevista de la inaugu-
ració, que era l’estiu passat. Els
obrers es van trobar que el sòl
de les instal.lacions era una can-
tera i per això les excavacions
inicials van ser més lentes del
que s’esperava. Els forts vents
del passat 24 de gener van en-

El vent i una avaria elèctrica,

problemes d’última hora

fonsar el globus de la piscina
exterior, que s’ha hagut de por-
tar a reparar a Galícia i que,
amb tota probabilitat, no esta-
rà enllestit fins a finals de mes.
Aquesta setmana una furgone-
ta de les obres d’ampliació del
vial de Ramiro de Maeztu ha
malmès l’estació transformado-
ra del club i això ha obligat a
tancar les portes de les ins-
tal.lacions, “per una avaria elèc-
trica greu”, tal i com informa-
va el contestador de telèfon del
club.

El CE Europa nega un suposat

motí al vestidor de Valero

È. LLUENT

L’Europa, amb el president
Guillaume de Bode, l’entrenador
José Ángel Valero i els capitans
Fernando Nuñez i Àlex Delmàs al
capdavant, ha desmentit mitjançant
un comunicat oficial algunes infor-
macions aparegudes en mitjans de
comunicació esportius en què
s’apuntava que el canvi radical de

jugadors a l’onze inicial del partit
contra el Prat va provocar un motí
dels jugadors amb més pes al ves-
tidor escapulat. “Els jugadors hem
parlat de fer justament el contrari
a un motí. El que cal és justament
treballar en comú per reaccionar a
la lliga” ha declarat aquesta setma-
na Nuñez. Per la seva banda, Valero
ha volgut anar més enllà i creu que
les informacions publicades a El 9

El partit ajornat contra el Santboià es juga aquest dijous 19

UNA IMATGE DEL PARTIT ENTRE L’EUROPA I EL PRAT

Esportiu són una falta de respecte
als jugadors que van jugar davant
el Prat i ha afegit que la font
d’aquestes informacions està inte-
ressada en “desestabilitzar l’equip
escapulat”. Amb la derrota del pas-
sat diumenge al Nou Sardenya
davant el Prat (0 a  1), els jugadors
escapulats no tenen més opció que
reaccionar ja. O ara o mai. En vuit
dies l’Europa disputarà tres partits:

ÀNGEL GARRETA

la visita a Cornellà d’aquest diu-
menge, el partit aplaçat contra el
Santboià (dijous 19 de febrer a les
20 hores) i la vista de la Rapitenca
l’altre diumenge. Tres partits en els

quals els graciencs han d’aconse-
guir tres victòries per recuperar el
terreny perdut en les dues darreres
jornades i continuar a les portes
de l’ascens. 
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FUTBOL

TERCERA DIVISIÓ, GRUP 5

 25a jornada

Cornellà - Europa

 Resultat 24a jornada

Europa - Prat 0 - 1

 Resultat 23a jornada

Balaguer -  Europa 1 - 0

Classificació Punts

1 Espanyol B ........................................... 51

2 Reus ....................................................... 48

3 L’Hospitalet ........................................... 48

4 Manlleu .................................................. 40

5 Vilanova ................................................ 40

6         Premià ................................................ 40

7 Santobià (-1) .......................................... 39

8 Prat ......................................................... 38

9 Amposta ................................................ 32

10 Europa (-1) ............................................ 32

11 Pobla de Mafumet ................................ 30

...

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

18 Balaguer ................................................ 21

19 Mataró .................................................... 21

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

DIVISIÓ D’HONOR, GRUP 3

 23a jornada

Europa - Cornellà

 Resultat 22a jornada

Penya Ciutadella - Europa  4 - 4

 Resultat 21a jornada

Europa - La Salle  2 - 1

Classificació Punts

1 Barcelona .............................................. 52

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

3 Espanyol ............................................... 46

4 Cornellà ................................................. 41

5 San Francisco ...................................... 32

6 Penya Ciutadella .................................. 32

7 Damm .................................................... 30

8 L’Hospitalet ........................................... 28

9 Lleida ..................................................... 27

10 Atlético Gramanet ................................ 24

11 La Salle .................................................. 23

12 Girona ................................................... 23

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

14 Europa .................................................. 22

15 Ferriolense ........................................... 21

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

LLIGA NACIONAL FEMENINA

 16a jornada

Europa - Espanyol B

 Resultat 15a jornada

Tortosa Ebre - Europa 4 - 0

 Resultat 14a jornada

Europa  – Levante Las Planas 4 - 3

Classificació Punts

1 Collerense ............................................. 39

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

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

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

5 Girona ................................................... 23

6 Lleida ..................................................... 22

7 Tortosa Ebre ......................................... 22

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

9 Europa .................................................. 16

10 Vic .......................................................... 15

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

12 Levante Las Planas ............................. 11

13 PBB La Roca ........................................... 9

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

BÀSQUET

resultats i classificacions

COPA CATALUNYA MASC., GRUP 2

 19a jornada

Bàsquet Sant Boi - SaFa-Claror

 Resultat 18a jornada

SaFa-Claror - Siemens Cornellà B 68 - 46

Classificació PG PP

1 CB Martorell .................................. 16 2

...

6 SaFa Claror ................................... 10 8

...

16 Siemens Cornellà B ....................... 1 17

SEGONA CATALANA, GRUP 3

  19a Jornada

Proa Sant Medir - CB Coll-Europa

 Resultat  18a jornada

CB Coll-Europa - CE Universitari 79 - 69

Classificació PG PP

1 Sant Joan Despí ........................... 15 3

...

11 CB Coll- Europa A .......................... 7 11

...

16 Centre Catòlic ................................. 3 15

TERCERA CATALANA FEM., GRUP 1

 18a jornada

SaFa-Claror - CB Parets

 Resultat 17a jornada

Gramanet B  - SaFa-Claror 37 - 71

Classificació PG PP

1 CB Canet ........................................ 16 1

2 SaFa Claror ................................... 16 1

3 AB Premià ..................................... 14 2

...

16 Sant Andreu ................................... 2 13

WATERPOLO

PRIMERA DIVISIÓ ESTATAL

  14a Jor. CN Hospitalet - CN Catalunya

  13a Jor. CN Metropole - CN Catalunya 8  - 5

HOQUEI

UE Claret A prebenjamí  -  CP Congrés 2 - 2

UE Claret A prebenjamí  -  CP Barberà 3 - 0

UE Claret B prebenjamí  -  Malgrat 0 - 3

UE Claret B prebenjamí  - Arenys 0 - 3

UE Claret benjamí  - CP Vic 1 - 4

UE Claret aleví -  Vila Sana 6 - 2

reportatge

Un tatuatge d’una au fènix al canell, feta a la plaça Revolució, ha canviat la sort del crac del Barça

El club blaugrana s’està plan-
tejant mudar-se a celebrar els
títols a la plaça Revolució. Des
que Henry i altres jugadors van
entrar al local de Luis Navarro
la seva sort ha canviat. El da-
vanter francès va començar la
temporada com havia acabat
l’anterior: aplaudint els gols
dels seus companys. En els pri-
mers deu partits oficials no-
més havia marcat dos gols, un
contra l’Espanyol i l’altre, da-
vant l’Atlètic de Madrid. Als
problemes esportius se li su-

maven els personals en no po-
der veure la filla després de se-
parar-se de la seva dona, la mo-
del Nicole Merry.
En un món tan afeccionat a la
superstició com el del futbol va

HENRY FA UN PETÓ AL SEU TAUTATGE DE L’AU FÈNIX, FET PER LUIS NAVARRO

Xavi Tedó

El secret que Henry guarda a Gràcia
Leo Messi o Dani Alves

no són les úniques

peces claus de l’èxit del

Barça aquesta tempo-

rada. El tatuador

gracienc, Luis Navarro,

s’ha convertit en el

millor aliat de Guardio-

la. Ell és el responsa-

ble de la recuperació

de Thierry Henry, de la

invulnerabilitat de

Víctor Valdés o que

Bojan mulli.

minen l’art polinesi. Quatre dies
més tard ja sucava contra
l’Almeria. I per acabar-ho d’ado-
bar, com assenyala Navarro, “ho
va fer al minut 13, el número
on està situat la meva botiga”.
Casualitats o no, ja porta cator-
ze gols en les tres competicions.
El secret, una au Fènix que por-
ta al canell i que simbolitza re-
néixer de les cendres i tornar a
creure en un mateix quan un ar-
riba a la fi del seu cicle.
Pocs dies després, veient que el
sortilegi funcionava, el davanter

de Linyola, Bojan Krkic, també
va visitar Navarro. I el resultat
va ser imminent: gol de la victò-
ria contra el Benidorm a la Copa
del Rei. El porter blaugrana, Víc-
tor Valdés, temorós –és un dir–
de la competència que li sorgia

Com el sortilegi

funcionava, Bojan

Krkic també va

visitar el tatuador

decidir, aconsellat per altres ju-
gadors de l’equip, fer-se un ta-
tuatge que acabés amb la seva
malastrugança. I el 21 d’octubre
es va posar en mans d’un dels
pocs tatuadors al món que do-

CEDIDA: FRANCESC MELCION/AVUI

quan es va fitxar José Manuel
Pinto, se’n va anar a veure Na-
varro. No és d’estranyar,
doncs, que aquest any encap-
çali el Trofeu Zamora amb no-
més 16 gols encaixats.
Abans de Nadal també va pas-
sar per la plaça Revolució,
Carles Puyol, encara que
aquest no sabem si li calen
amulets. Els lligams entre el
tatuador gracienc i el club
blaugrana, però, vénen de
lluny. Els primers en visitar-lo
van ser Ángelito Cuellar i aquell
portuguès que juga a l’Inter.
Més per aquest últim que no
pas pel primer si analitzem el
rendiment dels dos, des d’ales-
hores Navarro s’ha convertit
en el tatuador oficial del FC
Barcelona.
Qui més s’ha deixat veure per
Gràcia és Luis Enrique. Frank
Rijkard li deu una lliga i una
Champions. Ara només falta
que Eidur Gudjhonsen i Ale-
xander Hleb passin per la seva
consulta. Allà els espera la bom-
ba Navarro. 

ESPORTS
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Activitat econòmica

El Parc Sanitari Pere Virgili salva

25 llocs de treball ‘in extremis’

È. LLUENT

Els 25 treballadors de l’àrea hos-
talera del Parc Sanitari Pere
Virgili, contractats per l’empresa
Eurest, van veure la setmana pas-
sada com els seus llocs de feina
penjaven d’un fil. Eurest va deci-
dir, sense avisar amb antelació,
trencar amb el contracte que man-
tenia amb el centre deixant a l’es-
tacada als seus empleats sense ofe-
rir-los cap altra opció laboral.
En el moment en què es va co-
nèixer la notícia la direcció del
centre sanitari, que depèn de la
Conselleria de Salut de la Gene-
ralitat de Catalunya, va iniciar
negociacions amb altres empre-

ses per trobar una solució d’ur-
gència a la situació.
Finalment aquesta setmana s’ha
conegut que Catering Arcasa es
farà càrrec dels serveis que pres-
tava Eurest, contractant els tre-
balladors que fins ara duien a ter-
me les tasques a la cuina i men-
jador de l’equipament sanitari
situat a Vallcarca. La solució és
del tot temporal, mitjançant un
contracte d’urgència, ja que s’es-
tima que en un parell de mesos
s’obrirà el concurs públic en què
s’atorgaran aquests serveis defi-
nitivament a una nova empresa
de catering. De totes maneres,

L’empresa de catering va rescindir el contracte unilateralment

UNA DE LES ENTRADES DEL PARC SANITARI PERE VIRGILI

El Parc Sanitari Pere

Virgili ha mediat aques-

ta setmana per trobar

una solució pels 25

treballadors de l’empre-

sa de catering de l’hospi-

tal que van veure peri-

llar els seus llocs de

treball després que

l’empresa Eurest rescin-

dís unilateralment el

contracte amb el centre

sanitari, sense previ

avís i sense una sortida

per a les persones que

hi treballaven, segons

ha explicat el sindicat

UGT de Catalunya.

MERIXELL DÍAZ

una de les condicions del concurs
serà la de mantenir els llocs de
treball a aquestes 25 persones.
Fonts de la direcció del Parc Sa-
nitari Pere Virgili han explicat
que la mediació per trobar una
solució al conflicte laboral ha es-
tat “una mostra de bona volun-
tat” i han subratllat que es van
posar a buscar tan bon punt es
va saber el trencament amb l’an-
tiga empresa de catering. Per la
seva banda, el sindicat UGT de
Catalunya valora positivament
l’acord al qual s’ha arribat ja que
s’assegura el futur laboral dels 25
treballadors. 
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És dimarts i sóc en un

centre de rehabilitació a

Travessera de Gràcia amb

Santaló. Fisioterapeutes i

pacients tenen un únic

tema de conversa: el crim

que es va cometre ahir

justament aquí, en aquest

mateix tram de carrer.

“Segur que vaig passar

per davant de l’assassí,

quan jo arribava a la feina

i ell esperava que el

pobre tio sortís de casa

seva per carregar-se’l”,

m’explica una empleada

del centre mentre m’exa-

mina el braç tarat. Haver

estat a dues passes d’un

pistoler a sou fa posar la

pell de gallina, tu diràs.

La gent que omple les

grans ciutats és anònima

per definició. Tu i jo

compartim vorera o pas de

vianants amb desconeguts

que sovint tenen alguna

cosa a amagar. Qui sap si

avui no ens hem creuat

amb un home que maltrac-

ta la dona, la filla i la sogra

pel mateix preu. Potser

hem cedit el pas a una

mare que temps era temps

va llençar un nadó ploraner

al contenidor de matèria

orgànica. És possible que

hàgim coincidit en un

semàfor amb un paio que

perd el món de vista quan

veu fotos de nens despu-

llats. I que hàgim esperat

l’autobús al costat d’un

col.leccionista d’antece-

dents penals.

El veí de dalt podria ser un

assassí i jo no ho sabria. O

podria ser (per què no?)

l’amor de la meva vida, pe-

rò tampoc ho sabré mai. 
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Veïns

la torratxa

amb Gràcia...

Filla de dissenyadors, i

germana gran de tres

filles, Aida Oset va co-

mençar música als 15

anys. Inicia els estudis de

Biologia a la universitat,

però ho deixa per incorpo-

rar-se a Aula i fer els

quatre anys d’estudis de

música moderna. De

forma paral.lela fa tres

anys més de teatre a

Nancy Tuñon i fa dansa a

diverses escoles. L’experi-

ència d’anuncis, uns

quants curts amb alum-

nes de l’ESCAC, la partici-

pació al Festigàbal de la

plaça Rovira, petits con-

certs a diverses sales, la

telemovie La otra ciudad,

dos films –Forasters i 3

días con la familia– i el

grup Cabaret Incívic,

d’espectacles en viu,

avalen una carrera curta

però meteòrica. Ara és

l’Eli Carreras, l’okupa, de

El Cor de la Ciutat.

CLARA DARDER

PPPPPodria existir una rodria existir una rodria existir una rodria existir una rodria existir una relació entrelació entrelació entrelació entrelació entreeeee
un especulador i una okupa?un especulador i una okupa?un especulador i una okupa?un especulador i una okupa?un especulador i una okupa?
Els dos estan  convençuts de la
seva filosofia, pots simpatitzar
amb persones que pensen dife-
rent, però viure en parella és di-
fícil si no hi ha equilibri.

Quina relació hi ha entre l’EliQuina relació hi ha entre l’EliQuina relació hi ha entre l’EliQuina relació hi ha entre l’EliQuina relació hi ha entre l’Eli
i l’Aida?i l’Aida?i l’Aida?i l’Aida?i l’Aida?
Tinc una part d’inconformista i
reivindicativa. El caràcter de l’Eli
em fa pensar en una frase de
Gandhi que m’agrada: “La defen-
sa civil implica sempre molta edu-
cació”. Lluita amb consciència i
responsabilitat per aconseguir el
que vol.

Com t’has documentat?Com t’has documentat?Com t’has documentat?Com t’has documentat?Com t’has documentat?
Tinc amics. En la meva generació
és fàcil tenir contacte amb perso-
nes que okupen. Hi ha gent sense

MÍRIAM NÚÑEZ

L’ACTRIU AIDA OSET, L’ELI DEL ‘COR’, TÉ UNA TRAJECTÒRIA CURTA PERÒ METEÒRICA

Amb GAmb GAmb GAmb GAmb Gràcia...ràcia...ràcia...ràcia...ràcia... Visc a Torrent de
l’Olla amb Diluvi, des de l’octu-
bre. Vaig en bicicleta i sóc vege-
tariana. Compro a l’Abaceria, la
fruita a la parada Biomercat, els
formatges a la parada de Produc-
tes Ibèrics Teresa, i els ous a la
parada d’en Joan Carles. El cafè
i els productes de comerç gust al
Natura de Torrent de l’Olla; la
resta, a l’autoservei Tuset de
Bonavista. El pa i les magdale-
nes de xocolata, al forn de Tor-
rent de l’Olla amb Bonavista, i
els croissants al Panarra de Di-

responsabilitat, que no em sembla
interessant, i gent responsable amb
criteri, que ho fa amb un sentit.

Quin és l’entremig entre l’IvanQuin és l’entremig entre l’IvanQuin és l’entremig entre l’IvanQuin és l’entremig entre l’IvanQuin és l’entremig entre l’Ivan
i Eli?i Eli?i Eli?i Eli?i Eli?
L’Aida. Estem dins d’una societat
capitalista però no es pot oblidar
la part idealista. S’ha de buscar
l’equilibri.

Com és treballar en una sèrie tanCom és treballar en una sèrie tanCom és treballar en una sèrie tanCom és treballar en una sèrie tanCom és treballar en una sèrie tan
ràpida entre gravació i emissió?ràpida entre gravació i emissió?ràpida entre gravació i emissió?ràpida entre gravació i emissió?ràpida entre gravació i emissió?

luvi. Per dinar o sopar, a l’italià
Limoneli, a l’Ikastola pels seus
entrepans, les tapes al Bo i al res-
taurant l’Illa de Gràcia, un vege-
tarià boníssim. Anem als Verdi i
som fans del Deuvedes. Les co-
pes, al Raïm, El Col.leccionista,
el Tournesol, Vinilo, i al Blues
Cafè, la música és molt bona.

UUUUUn desig per Gn desig per Gn desig per Gn desig per Gn desig per Gràcia... ràcia... ràcia... ràcia... ràcia... Que no
es carreguin tots els edificis an-
tics, sóc anticonstruccions no-
ves, m’agrada poder passejar com
si estigués a un poble.

La part bona de la tele és que si no
estàs content, pots tornar-ho a pro-
var. És una bona escola per apren-
dre. Si la passes de llarg, i mai
t’agrades, acabes sent un insatis-
fet, l’engranatge que no espera. Hi
has de trobar la part positiva.

El teu grup Lady in Black, potEl teu grup Lady in Black, potEl teu grup Lady in Black, potEl teu grup Lady in Black, potEl teu grup Lady in Black, pot
ser paralser paralser paralser paralser paral.....lel a lel a lel a lel a lel a El CorEl CorEl CorEl CorEl Cor?????
Perfectament. Amb en Pablo
Yupton, composem els temes. Ho
fem per amor a l’art, estem co-

Aida Oset: “En una societat capitalista

no es pot oblidar la part idealista”

mençant de zero. Tenim quatre
temes d’estudi i estem al Myspace
amb el nom Ladyinblackbcn.

HHHHHas tras tras tras tras treballat amb eballat amb eballat amb eballat amb eballat amb TTTTTristan Uristan Uristan Uristan Uristan Ulloa.lloa.lloa.lloa.lloa.
És molt maco, i té la naturalitat
que l’enfoqui una càmera i no se
sorprengui... Jo encara estic des-
cobrint què és fer d’actor.

D’aquí 10 anys mD’aquí 10 anys mD’aquí 10 anys mD’aquí 10 anys mD’aquí 10 anys m’agradaria…’agradaria…’agradaria…’agradaria…’agradaria…
Mirar enrere i sentir que segueixo
aprenent, que estic en el camí, i
que tot allò que he fet és perquè
volia, i ho he fet amb consciència.

QuQuQuQuQuèèèèè provoca ser actriu? provoca ser actriu? provoca ser actriu? provoca ser actriu? provoca ser actriu?
Inseguretat, nervis, la por de ser
jutjat, molt de joc, jugar amb les
emocions, sensibilitzar-te, poder
comunicar... Perds privacitat,
però no deixa de ser tele, que és
efímera i local. Abans pensava no
vull ser famosa per res del món.

Quin Goya t’agradaria rebre?Quin Goya t’agradaria rebre?Quin Goya t’agradaria rebre?Quin Goya t’agradaria rebre?Quin Goya t’agradaria rebre?
A millor música, seria genial fer
una banda sonora, i a millor ac-
triu. M’agradaria provar als Estats
Units per viure la professió tant de
músic com d’actriu, a l’engròs “pa
lo bueno y lo malo”. 


