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La baixada de vendes provo-
cada per la crisi global està
ferint de mort el petit comerç
tradicional de la Vila. Abans
de l’estiu hi haurà dues bai-
xes molt significatives, la Lli-
breria Galí del carrer Astúries
i la botiga de joguines Els Tres
Tombs de Gal·la Placídia. Dos
establiments històrics i de for-
ta implicació social més enllà
del seu negoci diuen adéu.
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Adéu a dos

comerços

històrics
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L’Ajuntament retalla

competències en

serveis socials i OAC

Suplement

DE VERD

La Verdinada creix

amb accions a les

places i mercats

El CEIP Bailèn engegarà amb

barracons a Poble Romaní

El CN Catalunya no podrà

jugar a casa fins al març

Tot i que la inauguració de les
noves instal.lacions del CN
Catalunya es va celebrar la set-
mana passada, l’equip de water-
polo no podrà jugar el primer
partit a la nova piscina fins al
proper 14 de març, com a mí-
nim. La piscina interior no reu-
neix les condicions per ser utilit-
zada i la piscina exterior encara
no ha recuperat el globus que la
cobreix, que va quedar malmès
a causa de la ventada.
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El nou Centre d’Educació Infan-
til i Primària Bailèn, que s’ubicarà
en un futur on ara hi ha una ga-
solinera i un pàrquing, comen-
çarà a funcionar oficialment
aquest setembre amb barracons
prefabricats que s’instal·laran a la
plaça del Poble Romaní, segons
ha explicat el Consorci d’Educa-
ció de Barcelona a aquest setma-
nari. La creació del nou CEIP es
va anunciar el passat desembre i,
segons el pla de col.laboració en-
tre la Generalitat i l’Ajuntament
per a la construcció, rehabilitació

i millora dels centres educatius
públics, haurà d’estar a punt l’any
2011. El Consorci d’Educació de
Barcelona ha optat per la solució
dels barracons durant aquest pe-
ríode d’impàs i quan arrenqui el
període de prematriculació i ma-
triculació, Gràcia tindrà 25 no-
ves places de P3 a l’escola públi-
ca. El dany col·lateral d’aquesta
mesura és que les festes alterna-
tives de la Festa Major s’hauran
de tornar a traslladar.
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La previsió, bona consellera

ull de dona

II Congrés

de Dones

Elena Ràfols i Yuste

El II Congrés de Dones de

Barcelona, que es realitza-

rà el 16 i 17 d’octubre de

2009, s’ha posat en

marxa. El dimecres dia

11, amb la presència de

l’alcalde de Barcelona i la

regidora de Dones i

Joventut i amb un Saló de

Cent ple de gom a gom,

s’ha portat a terme l’acte

de presentació. El fil

conductor girarà en torn a

Les dones com a agents de

transformació de la ciutat

de Barcelona i el debat es

desenvoluparà mitjançant

quatre gran eixos: la

ciutadania, la cultura,

l’espai públic i la vida

quotidiana, i el temps i els

treballs. Moltes dones han

participat en els prepara-

tius d’aquest Congrés, des

de les promotores fins a

les dones dels districtes,

entre les quals ens trobem

les dones que formem

part del Consell de Dones

del Districte de Gràcia. Es

tracta d’impulsar un

procés participatiu per

definir el model de ciutat

des d’una perspectiva de

gènere. A través del web

www.bcn.cat/

congresdones09, que

estarà operatiu a finals

d’aquest mes, es podrà

trobar tota la informació

sobre l’organització,

participació i desenvolu-

pament del Congrés. 

L’educació pública sempre ha estat una qüestió polèmica a

Gràcia. No per la seva qualitat sinó per la seva quantitat. Any

rere any des d’aquest setmanari ens hem fet ressò de la

manca d’oferta de places públiques i de les queixes continu-

ades de les famílies gracienques. De fet, l’abril de l’any

passat les dades parlaven per si soles: un total de 565

infants de tres anys, el 53,56 per cent dels nadons nascuts a

Gràcia el 2005, es quedarien sense plaça a l’escola pública

de la Vila per al curs que està en marxa. Segons el Consorci

d’Educació de Barcelona, a Gràcia hi havia 490 places

públiques, una xifra totalment insuficient per a la demanda

existent. I si bé Gràcia és un districte capdavanter en molts

aspectes, precisament en educació es trobava a la cua, érem

els quarts per sota en nombre de places de P3. Davant

d’aquesta situació, els pares i mares es van organitzar en la

Plataforma Gràcia Vol una Escola de Proximitat i qualitat, amb

l’objectiu principal de reivindicar solucions en l’àmbit educa-

tiu. Van sortir al carrer, van fer soroll, però no van rebre cap

resposta. Aquest col.lectiu proposava mesures específiques,

com augmentar, amb caràcter excepcional, la ràtio de les

aules fins al 10 per cent,

obrir dos nous grups

adscrits al CEIP Fructuós

Gelabert i crear la nova

escola prevista en el mapa

escolar. Eren propostes

raonables, que partien de

l’anàlisi de la situació

educativa a Gràcia. Si aquestes famílies podien fer aquesta

diagnosi, per què no els tècnics del Districte? Si aquests

pares i mares afectats havien estat capaços de trobar idees

que podien alleugerir la manca de places, per què no ho

havien fet des del Consorci d’Educació de Barcelona, que és

a qui pertoca? Des d’aquest editorial hem insistit en nombro-

ses ocasions que calia previsió davant d’un problema que es

repeteix cada cop que engega el procés de prematriculació

escolar. Només treballant amb antelació es pot minimitzar el

greuge. I enguany, sembla ser que han posat fil a l’agulla:

per al proper curs el Consorci crearà 25 places de P3 del

que serà el futur CEIP Bailèn. Com aquest no estarà construït

fins d’aquí dos anys, el Consorci ha decidit tirar per la via

dels barracons i obrir una línia mentre durin les obres. Si bé

aquestes 25 places no resolen el greu dèficit que pateix la

Vila en l’àmbit d’educació pública, sí que evidencien una

predisposició del Consorci a començar a treballar amb

previsió i antelació. Aplaudim aquest primer pas.

NNNNNomés tromés tromés tromés tromés treballant ambeballant ambeballant ambeballant ambeballant amb
antelació es pot alleugerirantelació es pot alleugerirantelació es pot alleugerirantelació es pot alleugerirantelació es pot alleugerir
el greuge de la mancael greuge de la mancael greuge de la mancael greuge de la mancael greuge de la manca
d’oferta educativa públicad’oferta educativa públicad’oferta educativa públicad’oferta educativa públicad’oferta educativa pública

El confidencial

de L’Independent el dependent

Avui, numerologia: 100 persones de la

plataforma d’entitats eren les que xiu-

laven l’alcalde dissabte a l’Espai Jove i

130 eren les que més tard estrenaven a

mig gas l’auditori amb el concert de Rauxa;

30 persones eren les que protestaven

contra l’Ajuntament per unes obres al Carmel en la

inauguració, també a mig gas, de les instal.lacions del

CN Catalunya i 20 eren els treballadors que la nit

abans s’apressaven a tapar detalls inacabats.

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 director

OPINIÓ

Sempre he sentit a

dir que el treball

mal fet no té futur, però

crec que actualment això

no té validesa. En alguns

carrers de Gràcia es va

posar un empedrat que al

poc temps es va enfonsar

i s’ha hagut de tornar a

fer, per exemple al carrer

Verdi, davant dels

cinemes i a Verdi a

l’alçada de la plaça de la

Revolució, on encara

s’està enfonsant. En

d’altres es posa quitrà

amb més pedretes

decoratives que estan

saltant, per exemple al carrer

Goya.

Caminar per l’entorn de la

plaça del Sol és realment

perillós, constantment un

s’ensopega amb les rajoles

aixecades. I què passa amb la

pilona que regula el trànsit del

carrer La Perla? Avui està

espatllada i demà... també.

Llavors em pregunto, si això

s’hagués fet bé la primera

vegada, què passaria amb

l’arquitecte, paletes... possible-

ment serien a l’atur. D’aquesta

manera sempre tindràs feina.

Per què es pensen que els

nostres polítics són gent amb

carrera?

Lluís Ventura
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En referència a l’escrit de

la contraportada del diari

del dia 5 de febrer de

2009: deixem-nos de

somnis metropolitans per

a Barcelona; el nostre

sostre és la  nació

catalana, els nostres

pobles i ciutats ja

estaran ben organitzats

amb els consells comar-

cals i les vegueries. Que

voleu fer una altra

comunitat a Espanya?

Com la de Madrid? Per

favor, no siguem babaus

i els polítics del PSC que

s’ho facin mirar. Que

voleu inflar la despesa

pública? I la Barcelona

gran com diuen ja està bé com

està. Repeteixo, deixem-nos de

somnis metropolitans, el nostre

encaix és Catalunya i tots els

pobles i ciutats ja estan

representats al sí de la Genera-

litat; únic govern general per a

tot el país. No al govern

metropolità de Barcelona.

Catalunya serà gran o no serà.

Jaume Fluvià
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Delfi Encinas

teleoperadora

Pili Tierno i Maite

Cimarra

estilistes

És una vergonya que actual-

ment la justícia funcioni

d’aquesta manera. Si hi ha una

saturació del sistema judicial

han de posar solució. I com-

prenc que els jutges es queixin.

Hi ha documents que s’amun-

teguen durant anys; i ells no

donen per més. 

Teresa Belenguer

mestressa de casa

Salvador Lluís

jubilat

Crec que això té més que

veure amb la relació de la

justícia amb el govern, i també

per qüestions econòmiques. Es

queixen que tenen pocs recur-

sos però, sens dubte, el seu

nivell de vida és molt superior

al meu. 

Els jutges no tenen cap dret a

fer vaga ni a protestar. Amb els

horaris que fan i els sous que

guanyen és una vergonya que

encara es queixin. I després tot

va molt lent i has d’esperar

anys perquè solucionin algun

problema que tinguis. 

Si les protestes que fan els

jutges és perquè volen més

recursos i millorar el sistema

judicial, estic d’acord i em

sembla bé; si això també

serveix perquè els processos

judicials siguin més àgils. Si hi

ha temes polítics de fons, no hi

estic d’acord. 

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

què en penseu...

OPINIÓ

Així es titulava fa molts i

molts anys, en una galàxia

molt llunyana on es feia -i

es fa- bona televisió, la

BBC, el capítol 3 d’una

sèrie que va marcar tota

una generació: Els Joves.

Avorrits com estaven per

haver acabat la universitat

-els que hi anaven-, els

quatre protagonistes es

dedicaven a la violència

gratuïta casolana o a fer

coses tan avorrides com

jugar al monopoli. Buf!

Anys a venir, ja en plena

era de la comunicació i del

bombardeig informatiu

constant, l’avorriment ha

esdevingut un luxe.

Pensem-hi: quants caps de

setmana ens quedem a

casa sense fer res? O bé

tranquil.lament endreçant,

o bé llegint un llibre hores i

hores, o bé jugant amb els

nens o amb el gat, o bé...

Tranquils, que ningú

s’estressi: no cal sortir

cada dia, ni programar

activitats constantment, no

cal sotmetre’s a una nova

forma d’esclavitud. Casa,

malgrat les estretors a

què ens han sotmès els

especuladors i les immobi-

liàries, pot no ser l’infern.

L’avorriment pot ser guai,

cool, fresh, fashion. 
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‘Boring’

el bloc

Arriba el carnaval, diada,

com el cava Canals i Nubiola,

plena d’alegria i xerinola.

Encara que a la República

Democràtica de Vallcarca les

coses estan fotudes, la gent

no ha perdut l’esma i es va

plantejar fotre un acte car-

navalesc. Hi ha dos col·-

lectius que entren lícitament

en trànsit amb el carnaval,

la canalla i els drag queens,

que, per cert, aquesta data

caldria que es disfressessin

de registrador de la propie-

tat, jutge degà o similar: per

carnaval és quan el registra-

dor o el jutge aprofiten per a

transvestir-se. Es va decidir

fer alguna cosa amb i per a

la canalla, i que alhora fos

un acte reivindicatiu i ins-

tructiu. Molts carnavals ori-

ginalment tenien una lectu-

ra de crítica social, posar en

evidència al poder i del pode-

rós. Així, la cosa seria dis-

fressar dos nens i dos nenes

–respectuosos i igualitaris–

amb granotes de color butà,

fotre’ls-hi unes manilles i

tancar-los… a on? Doncs a

l’indret que la gent va batejar

com Guantanamito, i juro per

la meva llibertat que no m’ho

empesco, l’enginy popular el

batejà així.

Com a part de la reforma gene-

ral de la plaça Lesseps, just da-

vant del bar de

la biblioteca

Jaume Fuster,

algun/a il·lumi-

nat/ada va deci-

dir posar, per

complir alguna

quota, un pre-

sumpte miniparc infantil: dos

espais rectangulars envoltats

de reixes metàl·liques i amb un

forrellat cadascun per tancar-

los. I a dins, a una d’aquestes

gàbies, tres cavallitos escarran-

sits de fusta. Mirant l’altra gà-

bia de lluny, veies a una canto-

nada una massa amorfa de co-

lor negre. Semblava una caga-

rada, una megatifa d’hipopò-

tam. I no. T’apropaves i era

com una tortuga de pedra. La

pregunta és: qui ho va posar,

què esperava que fes amb allò

la canalla? A més de l’ensopit

de les dues propostes lúdiques,

com diria un animador cultu-

ral, l’estampa era d’ allò més

impactant. Al-

guna vegada hi

entrava algun

crio, i sembla-

va, de veritat,

que el tingues-

sin a dins

d’una mescla

entre un pipican i una gàbia. A

més, recordava  sense voler les

sinistres imatges de l’infame

camp de concentració de Guan-

tánamo.

Així doncs, a Vallcarca es pro-

posa fotre quatre petits

vallcarquenys allà dins per car-

naval. Ens en fotem dels negats

que han permès que algú col·-

loqui allò, i de pas es fa campa-

nya a favor de Vallcarca, i tam-

bé contra Guantánamo. De-

cidit. Però als dos dies justos

de prendre aquesta decisió –

finals de gener–, davant de la

biblioteca hi ha uns pencaires

de les obres  de la plaça pel

Guantanamito. I al dia se-

güent, increïble: estaven ja

desballestant les gàbies, tra-

ient les reixes, retirant les

atraccions! Ens havien des-

activat la, en termes Joan

Saura, performance! Puta ca-

sualitat! Segur que algun fun-

cionari del districte: regidor,

subregidor, conseller, corre-

veydile, etc. passaria per allà

i li faria la mateixa –mala–

impressió que a d’altres: que

el miniparc de concentració

seria acusat tard o d’hora de

ser un nyap. I en un moment

de lucidesa va proposar eli-

minar-lo, com d’aquí a poc,

ves per on, passarà amb el

Guantánamo fetén.

I allà on estava el Guantana-

mito, màquines i pencaires

van deixar una superfície de

ciment pelada on fa uns dies,

sorpresa, han reaparegut els

tres cavallitos escarransits

de fusta, sostenibles i eco-

saludables. Els han tornat a

plantar, i pel moment, com

mostra l’afoto estan rodejats

de tanques, però només per

evitar l’accés mentre fan les

obres. Se suposa que torna-

ran a fer un miniparc, però

impossible que amb menys

encert. El fet i el cost de fer

i desfer i refer i… aquesta

obra –o com se li vulgui dir–

esdevé potser una interes-

sant metàfora de moltes co-

ses. Però ara el que toca és

alegria i xerinola, que és car-

naval… 

Cas II/09:

Guantanamito

Per: Mike Ibáñez

Semblava que el

tinguessin dins

d’una mescla de

pipican i de gàbia

MIKE IBÁÑEZ

CSI Vallcarca
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Una història reconfortant

Començaré amb una història.

Fa cinc anys, el 23 de desem-

bre de 2004, treballava a

Barcelona i només pensava

que l’endemà, a l’hora del

sopar de Nit Bona, no podria

estar amb els meus a Mallorca

perquè és el que té ser l’últim

que ha arribat a la feina:

també ets l’últim en marxar al

final del dia. El meu telèfon va

sonar i la meva mare em va

dir que l’analítica del meu

pare no havia sortit bé i ara

s’havia de decidir per quin

tractament optar: o cirurgia o

radioteràpia. L’endemà, a les

vuit del vespre, vaig apagar

l’ordinador i vaig entrar al

cotxe del meu xicot, que em

portava a l’aeroport. Amb una

mica de sort, pensava,

prendria les postres en família.

Però pel camí varem iniciar

una estúpida discussió i quan

vaig entrar a la terminal

deserta tenia la cara plena de

llàgrimes. Vaig anar a comprar

un refresc i quan la noia ja me

l’havia donat, em vaig adonar

que no tenia ni una moneda.

“Perdona, aniré a traure diners

i si encara em queda temps

tornaré”, li vaig contestar, la

cara vermella i els ulls bri-

llants. Quan tot va malament,

el detall més simple és aquell

que et desborda. I la noia em

va aturar: “No, espera. Bon

Nadal”, em va dir regalant-me

la beguda. Quan tot va

malament, el detall més

simple també pot ser el més

reconfortant. Si conto això és

perquè ara és un d’aquells

moments en què sembla que tot

va malament. I no parlo de la

meva situació en particular, sinó

d’una de més ampla, mundial,

que va començar per allà a Wall

Street i que ha creuat els oceans

i ens està tocant de ple. Crisi, en

diuen, tot i que ha arribat un

punt on seria més propi anome-

nar-la psicosi. És cert que la

darrera Enquesta de Població

Activa ha situat la taxa d’atur a

Espanya al 13,9%. I és cert que

en els últims mesos no faig més

que sentir parlar d’EREs. No puc

negar que no estic preocupada

per la situació laboral d’aquells

tres milions de persones. També

em preocupen la reducció de la

inversió en ajuda humanitària, la

disminució dels fons destinats a

la investigació i tantes altres

coses que no se solucionaran

fins a 2010. Com a molt aviat.

Però saben què? Que som

optimista. Sortirem endavant,

no ens queda una altra. La

gent ha de continuar llegint

diaris, i movent-se en cotxe.

Comprant al supermercat,

anant al cine, agafant avions i

fent vacances. Pintant-se els

llavis, aprenent idiomes,

comprant condons (i utilitzant-

los), agafant el metro i arre-

glant l’aixeta del lavabo. A

pesar de la crisi. O precisa-

ment per ella. Perquè no hem

de deixar que ens paralitzi.

Obama ha prohibit la tortura

durant els interrogatoris de la

CIA (una altra qüestió es el per

què no estava ja prohibida).

Avui matí he sortit de casa i

tres hores després estava fent

una entrevista de feina que no

estava planificada. I l’altre dia,

a l’avió, vaig fer somriure una

nena amb un caramel. Així de

reconfortant. 

FLICKR: DR STANZ

Crisi, en diuen, tot iCrisi, en diuen, tot iCrisi, en diuen, tot iCrisi, en diuen, tot iCrisi, en diuen, tot i
que ha arribat un puntque ha arribat un puntque ha arribat un puntque ha arribat un puntque ha arribat un punt
on seria més propion seria més propion seria més propion seria més propion seria més propi
anomenar-la psicosianomenar-la psicosianomenar-la psicosianomenar-la psicosianomenar-la psicosi
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OPINIÓ

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

Tristram*

Regulem-nos

L’altre dia, aquesta mateixa publicació demana-

va a la gent del carrer què en pensava de la

implantació de la zona 30 a Gràcia. Les

opinions eren del tipus, “no crec que canviï

massa res” o “no crec que s’hagi d’implantar a

tot arreu, només als carrers estrets”. Suposo que això s’acaba

implantat per decisió de l’administració. Vull dir que no deu

passar per les urnes d’un referèndum. Serà adequada? De fet,

l’encerta l’administració quan aplica noves mesures per regular el

trànsit? Sempre hi ha dubtes, i el meu gran interrogant el planteja-

ré d’aquí a uns moments. Però abans, proposo que es faci una

limitació de velocitat variable del mateix estil que hi ha en algunes

entrades a Barcelona. No sé si seria una gran solució, però com a

mínim faria bullir l’olla uns quants dies. Els taxistes dirien que

gasten massa combustible, el Districte diria que cal rebaixar la

contaminació, els que circulen sols de nit ho trobarien una burra-

da, i així anar fent.

Però en alguns casos podria ser

pràctic. Per exemple,  l’altre

dia, en què hi havia una cua

immensa de vianants al carrer

Terol  –jovent que anava al

Teatreneu– el sidral estava

servit cada cop que passaven

cotxes pel costat. Els vehicles havien de passar tant si com no, i

obligaven els vianants a fer la sargantana per les parets. En

aquest cas, una limitació a zero quilòmetres per hora durant una

estona no hauria fet cap mal. Sobretot no hauria fet cap mal al

pobre nano que va ser sotmès a un planxat de peu a base de

pneumàtic. Però anem per al meu gran interrogant, no tan

vinculat a la regulació de la velocitat, sinó a les condicions de la

infraestructura. Parlem de túnels: heus aquí la qüestió, per què

quan és de dia els túnels tenen la majoria de llums apagats, i en

canvi, quan és de nit tenen la majoria de focus encesos?

No hauria de ser al revés? M’explico: de dia, tenim les ninetes

dels ulls acostumades a la llum solar, de manera que quan

entrem en un túnel amb poca il.luminació patim un contrast sobtat

i durant uns segons no en veiem tres a cavall d’un ruc. I a la

inversa passa el mateix. De nit tenim les pupil.les dilatades per

acostumar-nos a la foscor, i de sobte, quan ens endinsem en un

túnel amb tots els llums encesos, patim una enlluernada de

benvinguda  que també ens deixa venuts durant uns instants.

Potser tinc manies, però crec que això passa en més d’un túnel

d’aquest país. Per què? No hauria de ser al revés? Si algú en té la

resposta a això, agrairé una explicació científica. 

* LIMITAT DES DE 1973

la setmana

Els cotxes havien deEls cotxes havien deEls cotxes havien deEls cotxes havien deEls cotxes havien de
passar i obligaven elspassar i obligaven elspassar i obligaven elspassar i obligaven elspassar i obligaven els
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  Administració de Tresoreria
de la Seguretat Social
número 7
 Travessera de Gràcia, 117
     93 217 07 19

Web: www.seg-social.es

 Agència Tributària Gràcia
 Avinguda Príncep

   d’Astúries, 66
    93 237 41 80

Web: www.aeat.es

 Àrea Funcional de Treball i
Afers Socials
 Travessera de Gràcia, 303
    93 520 91 30

 Àrea Funcional de Treball -
Departament d’Emigració
 Travessera de Gràcia, 303
    93 520 91 44

 Àssociació de Cambres de
Comerç de la Mediterrània
 Avinguda Diagonal, 452
    93 416 94 00

 Barcelona Centre Universitari
 Torrent de l’Olla, 219

93 238 90 49
Web: www.bcu.cesca.es

 Cambra de Comerç Bèlgica-
Luxemburg
 Sèneca, 31

93 237 53 93

 Cambra Oficial de Comerç,
Indústria i Navegació de
Barcelona
 Avinguda Diagonal, 452
    902 44 84 48

 Centre de Normalització
Lingüística de Gràcia-Sarrià-
Sant Gervasi
 Avinguda P. d’Astúries, 54
    93 217 87 23

Web: www.cpnl.cat

 Centre d’Iniciatives per a la
Reinserció
 Gran de Gràcia, 226

93 368 09 00
Web: www10.gencat.net/jus_cire

 Comissaria de Policia de la
Generalitat - Mossos
d’Esquadra
 Avinguda de Vallcarca,

169-205
93 306 23 20

Web: www.gencat.net/mossos

 Consell Municipal del
Districte de Gràcia
 Plaça Rius i Taulet, 2

93 291 66 15
Web: www.bcn.cat/gracia

 Consorci Agència Local
d’Energia de Barcelona
 Torrent de l’Olla, 218

93 291 40 41

Administració públicaAdministració públicaAdministració públicaAdministració públicaAdministració pública

 Consolat General
d’Alemanya
 Passeig de Gràcia, 111

93 292 10 00
Web: www.barcelona.diplo.de

 Consorci d’Estudis Mediació
i Conciliació a
l’Administració Local
 Riera de Sant Miquel, 63

93 402 20 78

Consorci Sanitari de
Barcelona
 Esteve Terradas, 30

93 259 41 00
Web: www.csbcn.org

 Direcció d’Atenció Primària
de Gràcia
 Sant Antoni Maria Claret, 19

93 207 57 04
      93 207 57 52

 Dirrecció General
d’Innovació i
Internacionalització
 Passeig de Gràcia, 129

93476 72 00
Web: www.gencat.cat/diue

 Direcció Provincial de
l’Institut Nacional de la
Seguretat Social
 Sant Antoni Maria Claret,

5-11
93 284 93 58

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

 Institut Català
d’Avaluacions Mèdiques
 Avinguda de Vallcarca, 169-
205

93 511 94 00

 Institut de Serveis a la
Comunitat
 Plaça Lesseps, 1

93 238 45 45

 Institut per al Diagnòstic de
la Imatge
 Esteve Terradas, 30

93 259 41 75
Web: www.imasbcn.com

 Oficina de gestió
empresarial - Registre de
patents i marques
 Passeig de Gràcia, 129

93 484 92 00
Web:www10.gencat.net/sac/

AppJava/
servei_fitxa.jsp?codi=2336

 Oficina de tramitació de
DNI i passaport
 Nil i Fabra, 17

      93 292 02 12
Web: www.citapreviadnie.es

 VII Zona - Caserna Guàrdia
Civil
 Travessera de Gràcia, 291

      93 457 06 22
Web: www.guardiacivil.org

Júlia Bestard, periodista
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PolíticaPolítica
El Districte perdrà competències en

serveis socials i atenció ciutadana
L’Ajuntament reforça el control del territori i prepara un concurs per a tècnics de barri

L’Ajuntament ha presen-

tat aquesta setmana a la

comissió de presidència

un nou model de gestió

territorial de la ciutat que

significarà un apropa-

ment a la gestió dels

districtes però alhora un

control més gran des de

Barcelona. El Districte,

segons aquest nou mo-

del, aprimarà el seu

govern i perdrà compe-

tències en serveis socials

i atenció ciutadana, enca-

ra que això no es notarà

en la dinàmica que perce-

bin els ciutadans.

EL DISTRICTE, SEGONS AQUEST NOU MODEL, PERDRÀ COMPETÈNCIES I APRIMARÀ EL SEU GOVERN

ALBERT BALANZÀ

Sobre el paper, l’anomenat pro-
jecte Barcelona 2.0 es defineix
com un “apropament al territo-
ri dels serveis municipals” i la
mesura més important que es
desplegarà és la designació, en
el cas de Gràcia, de cinc tècnics
de barri, que es triaran per con-
curs públic i que començaran a
exercir les seves funcions al se-
tembre. Els tècnics seran els
caps visibles del districte, els
interlocutors de la ciutadania i
els encarregats de recollir totes
les necessitats dels barris.
La torna d’aquesta iniciativa, no
obstant això, és la ubicació sota el
paraigües governamental de l’Ajun-
tament d’algunes funcions que fins
ara corresponien als districtes, de
manera que la descentralització

engegada als anys vuitanta, per pri-
mera vegada, patirà també un re-
trocés en algunes matèries.
És el cas de les Oficines d’Aten-
ció al Ciutadà, la part adminis-
trativa de la qual -una part del
personal- passarà a dependre di-
rectament de la Direcció
d’Atenció al Ciutadà. “Es tracta
d’endreçar i treure’ns de sobre
una part més administrativa”,
apunten fonts del districte de
Gràcia. Els centres de serveis so-
cials també s’enquadraran en l’es-
tructura organitzativa de l’Ajun-
tament en lloc de penjar de les
competències del districte. El
nou model no centralitzarà la
inspecció de llicències, com en
un principi s’havia apuntat. 

reportatge

Cantautor, escriptor i polític, José
Antonio Labordeta va ser escollit
dues vegades diputat com a cap
de llista de la Chunta Aragone-
sista (CHA). Precisament, Memo-
rias de un beduino en el Congreso
de los Diputados narra la seva ex-
periència parlamentària durant
aquests vuit anys, en la legislatura

Meritxell Díaz

El beduí de la Chunta Aragonesista

Una setantena de persones no va voler perdre’s di-

marts la presentació que va fer José Antonio Labor-

deta del seu nou llibre Memorias de un beduino en el

Congreso de los Diputados a Taifa. Acompanyat del

conseller d’Interior, Joan Saura, i de l’escriptor Ignacio

Martínez de Pisón van repassar algunes de les anècdo-

tes del llibre, que van fer esclatar els riures de la sala.

contagiar els assistents. “Labordeta
li va demanar a Álvarez Cascos com
era que a Saragossa no hi havia trens
de rodalies. Cascos li respon que a
Espanya no existeixen els trens de
rodalies. Labordeta hi torna: Yo
cuando llego a Atocha o a Sants oigo
por los altavoces “trenes de cercanías”
o “trens de rodalies”. Cascos insis-
teix que a Espanya no n’hi ha. Per
tercer cop, Labordeta li pregunta:
¿Y los carteles?. No se preocupe,
desaparecerán”. El conseller d’Interi-
or subratlla que aquest llibre des-
mitifica el tòpic que només es fa
política per interès, perquè “Labor-
deta representa una sèrie de valors

de la majoria absoluta d’Aznar i en
el primer govern de Zapatero. El
perquè d’aquest el títol el revela ell
mateix, “quan vaig arribar al Con-
grés anava més despistat que un be-
duí”. En la presentació de dimarts
es van llegir alguns extractes del lli-
bre, com el que va explicar Joan
Saura amb un riure divertit que va

D’ESQUERRA A DRETA, JOAN SAURA, JOSÉ ANTONIO LABORDETA I IGNACIO MARTÍNEZ PISÓN

Labordeta publica un llibre que recull els seus vuit anys al Congrés

i ideals i, tot i que, igual que Paco
Candel, desprèn cert escepticisme,
al darrere sempre hi ha el treball
per una causa justa”. Per a Martínez
de Pisón, “el llibre té un punt de
novel·la d’aprenentatge”. I Labor-
deta ho corrobora, ja que durant
aquells vuit anys assegura que no va
parar d’aprendre. “Ara el Congrés

ha de ser més avorrit, un parla
de la crisi econòmica i l’altre de
la seva crisi particular, i així no
s’entenen”, conclou Labordeta,
recordat per molts com el polític
que va enviar a la merda als di-
putats del PP que el van inter-
rompre durant una intervenció
al març de 2003. 

MERITXELL DÍAZ

ÈRIC LLUENT

L’informe sobre la ventada

i el dia de la dona, al ple

La comissió de govern del dis-
tricte va tirar endavant les línies
generals de l’ordre del dia del ple
del pròxim 5 de març, que es
farà en dijous per no topar amb
la diada de Sanr Medir, i entre
les quals destaca un informe com-
plet dels efectes de la ventada que
a mitjans de gener va provocar
fortes destrosses sobretot als bar-
ris del nord de Gràcia. L’infor-
me ja es va tractar de manera

interna ara fa dos divendres en
la reunió extraordinària de por-
taveus. També, a causa de la
proximitat del dia internacional
de la dona treballadora, que
anualment se celebra el 8 de
març, l’equip de govern format
per PSC i ICV-EUiA prepara
una declaració institucional de
suport i informarà del pla de
finançament local i del projecte
de Tres Turons.

breus

ICV-EUiA defensa

en un acte el no a

la llei d’educació

L’agrupació local d’ICV i l’as-
semblea d’EUiA a Gràcia van
certificar dilluns passat en un
acte a la biblioteca Vila de Grà-
cia el no de cada formació a
la llei d’educació que tramita
el govern, en el qual també hi
participen. La portaveu d’ICV-
EUiA al Parlament, Dolors
Camats, va apuntar. no obs-
tant això, que el vot contrari
és “un mal punt de partida”
per afrontar els reptes que
s’han expressat, sobretot en el
Pacte Nacional d’Educació. El
conseller d’Educació de Grà-
cia, David Companyon, va re-
cordar que a Gràcia l’equip de
govern format per ICV-EUiA
i PSC ha situat la seva matè-
ria com a prioritat amb la com-
pra del CEIP Bailèn i el man-
teniment de l’IES Bosch i
Gimpera. 

Unió prepara

actes de temes

internacionals

L’agrupació local d’Unió Demo-
cràtica està tancant de cara a la
primavera un cicle de xerrades
sobre política internacional en
el qual ara mateix ja hi ha con-
firmades dues dates aproxima-
des. Al març, quan s’engegarà
oficialment el cicle, la xerrada
se centrarà en el conflicte entre
Israel i Palestina, i al maig la
convocatòria analitzarà el mo-
ment polític del Pakistan. Totes
dues xerrades tindran com a
convidats a dirigents polítics dels
països en discussió. 
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Societat
El CEIP Bailèn començarà a funcionar

en barracons a la plaça Poble Romaní
El Consorci d’Educació ofertarà 25 places per a infants de 3 anys per al curs 2009-2010

El nou Centre d’Educació

Infantil i Primària Bailèn

començarà a funcionar el

proper mes de setembre

en uns barracons que

s’ubicaran a la plaça del

Poble Romaní, segons ha

confirmat el Consorci

d’Educació de Barcelona.

La creació del nou CEIP

es va anunciar el passat

desembre i, segons el

pla de col.laboració

entre la Generalitat i

l’Ajuntament per a la

construcció, rehabilita-

ció i millora dels centres

educatius públics, haurà

d’estar a punt l’any 2011.

LA PLAÇA DEL POBLE ROMANÍ ACOLLIRÀ ELS BARRACONS QUE FUNCIONARAN MENTRE NO ESTIGUI ENLLESTIT EL NOU CEIP BAILÈN

ÈRIC LLUENT

MERITXELL DÍAZ

Encara han de passar dos anys
perquè les tres finques als carrers
Bailèn 225-231 i Quevedo 14-26
es converteixin en el nou CEIP
Bailèn. Per això, i per donar res-
posta a l’elevada demanda de pla-
ces als centres d’ensenyament pú-
blic que hi ha a Gràcia, el Con-
sorci d’Educació de Barcelona ha
optat per la solució dels bar-
racons durant aquest període
d’impàs. La mesura també s’adop-
ta per a altres dos futurs centres
de la ciutat, el CEIP Cartagena i
el CEIP Fabra i Coats.
La ubicació dels barracons serà
la plaça del Poble Romaní, en
concret el carrer Siracusa núme-
ro 39. El Consorci ofertarà un
total de 25 places per a infants
de tres anys, és a dir, obrirà una
única línia, a diferència del pro-
cés habitual dels barracons que
és crear dues línies. De fet, el
CEIP Bailèn ja apareix al mapa

de les àrees territorials de proxi-
mitat dels centres educatius (3-
12 anys) del web del Consorci on,
escrivint al cercador el nom del
centre, es dóna l’adreça i es pot
obrir un enllaç per ubicar el CEIP
en un mapa.
Així, enguany, quan arrenqui el
període de prematriculació i ma-
triculació, Gràcia tindrà 25 no-
ves places de P3 a l’escola públi-
ca. En el darrer procés, la meitat
dels infants de tres anys es van
quedar sense una plaça a l’escola
pública. Segons el cens de l’Ajun-
tament, al 2006 van néixer 1.072
infants a Gràcia que comencen
l’escolarització obligatòria aquest
curs 2009-2010. 

Els veïns del carrer Castellterçol

es queixen de filtracions d’aigua

M.D.

Les filtracions d’aigua que dar-
rerament pateixen els veïns de les
plantes baixes del carrer Castell-
terçol van centrar el Consell de
Barri del Coll que es va celebrar
dimarts. Els afectats apunten que
l’aigua podria venir de la piscina
del parc, que va estar tancada
durant dos anys per remodelació

i que va reobrir les seves portes
l’estiu de 2005. Durant l’explo-
ració prèvia a les obres es va com-
provar que el sòl no era estable.
Per això, els veïns temen que les
fuites provinguin de la piscina,
tot i que la base d’aquesta està
aixecada ara sobre uns pilars. El
Districte es va comprometre a
analitzar d’on vénen les filtraci-
ons. L’AVV Coll-Vallcarca va pre-

La construcció de les escales mecàniques de Jaume Cabrera, en breu

sentar 22 preguntes en el consell,
la majoria sobre urbanisme. El
consistori va informar que les es-
cales mecàniques de Jaume Ca-
brera i Móra la Nova es comen-
çaran aviat, com també la urba-
nització de Laguna Lanao i la se-
gona fase d’instal.lació de bara-
nes al barri. També van demanar
que el nit-bus tingui una parada
al Pont de Vallcarca. 

Les festes alternatives de Festa

Major, un altre cop fora de joc

Amb la ubicació dels barracons
del CEIP Bailèn a la plaça del
Poble Romaní, s’obre de nou el
dubte sobre l’escenari de les fes-
tes alternatives que organitzen els
col.lectius independentistes i lli-
bertaris de la Vila. En els darrers
anys s’han convertit en unes fes-
tes de caràcter nòmada. Durant
diversos estius, la Coordinadora
Popular de Festes havia organit-
zat els concerts i activitats de Festa
Major a la plaça Diamant. El no-
madisme de les alternatives va co-EEEEENTRANTRANTRANTRANTRA     AAAAA     WWWWWWWWWWWWWWW.....INDEPINDEPINDEPINDEPINDEPENDENTENDENTENDENTENDENTENDENT.....CACACACACATTTTT
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A. BALANZÀ

La coordinadora d’entitats
històriques de Gràcia que
agrupa els Lluïsos, el Centre
Moral, la federació de colles
de Sant Medir, la Federació
Festa Major, el Cercle i l’Or-
feò, l’anomenat G-6, ha co-
incidit a queixar-se a l’Ajun-
tament de fer “competència
deslleial”, encara que sigui de
manera indirecta, amb la in-
auguració de centres cívics i
serveis similars als que fins
ara oferien aquestes entitats
de manera privada a Gràcia.
La queixa, que es va expres-
sar de manera múltiple en un
dinar dijous passat organitzat
per CiU amb les entitats, es
va centrar sobretot en la nova
oferta de l’Espai Jove però
també en altres espais recu-
perats per a l’ús públic com
la Violeta i arriba en un mo-
ment que quatre de les enti-
tats històriques estan tenint
dificultats per aconseguir el
finançament públic necessari
per reformar els seus espais.
“No seria millor donar-nos a
nosaltres una part d’aquestes
inversions, i que fóssim no-
saltres, com a entitats, les que
oferíssim aquests serveis cul-
turals”, va apuntar un dels
portaveus del G-6 presents. El
secretari general adjunt de
CDC, Felip Puig, va defen-
sar la llei de mecenatge i un
model nou de concertació
amb les entitats com a possi-
bles solucions per resoldre
aquesta denúncia. 

El G-6 acusa

Hereu de fer

competència

deslleial

mençar amb l’inici de remo-
delació de l’espai. Al 2006 aques-
tes festes es van celebrar al Poble
Romaní. En la següent edició, es
van haver de traslladar al carrer
Còrsega, perquè la Unió Gitana
va recuperar la festa al Poble Ro-
maní. L’estiu passat la CFP va tor-
nar a aquesta plaça, un espai que
els organitzadors valoren especial-
ment perquè està al nucli de la
Vila. Aquest agost, amb tota pro-
babilitat, la plaça estarà ocupada
pels barracons del CEIP.

Després d’un merescut des-
cans de dos mesos, el passat 15
de febrer els castellers de la Vila
de Gràcia van tornar a aixecar
els seus castells en el marc de
les celebracions de la festivitat
de Sta. Eulàlia a Barcelona. Els
blaus van aixecar com a millor
construcció un 4d7 i van apro-
fitar els castells de sis amb qÈe
van completar la diada per es-
trenar castellers de tronc i ca-
nalla. Des d’ara i fins el 13 de
març la colla organitza un curs
cada divendres a les 19 hores a
l’escola Reina Violant dirigit als
nens i nenes que vulguin pro-
var de ser castellers. Castellers
de la Vila de Gràcia: pilar de

CEDIDA: PATRICIA BARBERÀ

breuscrònica blava

4, pilar de 4 caminat, 3d6, 4d6
amb agulla, 4d7, pilar de 5. 

Raimon Garriga
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europeu ‘Escombraries d’or’europeu ‘Escombraries d’or’europeu ‘Escombraries d’or’europeu ‘Escombraries d’or’europeu ‘Escombraries d’or’ Cal buscar complicitats i treballar

en xarxa perquè és l’única mane-

ra de treballar els projectes i fer

que de petites iniciatives passin a

ser grans iniciatives. És el cas de

la Verdinada, que va començar ara

fa cinc anys com una calçotada

dels Lluïsos i que va evolucionar

en una setmana dedicada al medi

ambient i a la sostenibilitat. La

Verdinada ha anat sumant col·-

laboradors, entitats, institucions i

persones que han volgut unir-se

a la causa i aportar idees, espais o

energies. Només amb aquestes

complicitats s’entén que cada any

la Verdinada arribi amb més for-

ça, més activitats i nous escena-

ris. Enguany, per exemple, faran

xerrades als mercats i a les esco-

les, sortiran de la seva seu per

buscar tota aquella gent a qui li

pot interessar saber que existei-

xen bosses de roba que no són

tan perjudicials pel medi com les

de plàstic. Complicitats i sinèrgies

com les que també proposa la xar-

xa Voisins d’Europe, que agermana

ciutats europees sota un projec-

te comú, en aquest cas la iniciati-

va Escombraries d’or. L’estructura

en xarxa funciona, s’ha compro-

vat en els àmbits polítics, socials i

culturals. Ara calia intentar-ho a

Gràcia en el medioambiental. I així,

que poc a poc, es pugui escampar

el missatge i donar a conèixer les

accions. Xarxes com la de la nova

brigada gracienca BCMerda, que

gràcies a la xarxa internauta, s’es-

tà estenent per Barcelona i arreu

de Catalunya.

editorial

29
febrer

2009

L’objectiu és sensibilitzar sobre la reducció i reutilització dels residus

La Verdinada creix amb accions a les places i mercats

Complicitats

Cedida: Lluïsos

La setmana verda dels Lluïsos, la Verdinada, creix enguany en

nombre d’entitats col·laboradores i també en espais. Així,

una de les novetats principals d’aquesta edició que arrenca el

proper 2 de març és una sortida al mercat de l’Abaceria

Central on un grup de voluntaris explicaran als clients els

beneficis d’anar a comprar amb la bossa ecològica –una bossa

de roba que es pot aconseguir als punts verds–, en comptes

de fer-ho amb la bossa de plàstic. Els Lluïsos també organit-

zarà una tarda sostenible a les places de la Virreina i Dia-

mant, on diveres entitats mediambientals faran tot un se-

guit d’activitats de lleure per promoure la sensibilització

ambiental.
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La Verdinada creix amb accionsLa Verdinada creix amb accionsLa Verdinada creix amb accionsLa Verdinada creix amb accionsLa Verdinada creix amb accions

als mercats, escoles i placesals mercats, escoles i placesals mercats, escoles i placesals mercats, escoles i placesals mercats, escoles i places

L’origen de la Verdinada és una

calçotada que des de fa cinc anys

els Lluïsos celebren a la plaça del

Nord. L’èxit de la convocatò-

ria va fer que l’entitat es plan-

tegés crear una setmana on es

realitzessin activitats vinculades

a la sostenibilitat. Així va ser

com va néixer la Verdinada, un

projecte que enguany es con-

solida amb l’ampliació d’espais,

d’accions i d’entitats col·labo-

radores. “Una de les novetats

d’aquesta edició és que el dis-

sabte abans que comenci la

Verdinada anirem al mercat de

l’Abaceria per donar consells

sos ten i -

bles als cli-

ents”, ex-

plica Da-

vid Mont-

fort, tèc-

nic dels

Lluïsos. Els

voluntaris repartiran bosses de

roba per substituir les tradicio-

nals bosses de plàstic dels super-

mercats i les botigues. “També

informarem sobre on poden

aconseguir aquestes bosses eco-

Els Lluïsos organitzen

per segon cop la Verdi-

nada, una setmana de-

dicada a activitats so-

bre el medi ambient.

Enguany, el nombre

d’entitats col·labora-

dores ha augmentat i,

com a novetat, es faran

accions a les escoles i

al mercat. La Verdinada

arrenca el 2 de març i

clou el dia 8 amb una

calçotada urbana.

més sostenible

Meritxell Díaz

Cedida: Lluïsos

[La calçotada d’horticultors urbans és l’origen de la setmana verda dels Lluïsos ]

lògiques, els dos punts verds de

Gràcia”. A més, visitaran el CEIP

Turó del Cargol on, de forma

conjunta amb l’AMPA, tractaran

el tema de l’estalvi d’energia i

es repar-

t i r a n

bombetes

de baix

consum.

Del 2 al 8

de març,

hi haurà

tres exposicions simultànies ce-

dides per DEPANA i el Centre

de Recursos Barcelona Soste-

nible. Als Lluïsos es podrà veu-

re La petjada ecològica; a l’Or-

feó, Sí a Kyoto, i al Cercle, Els

Del 2 al 8 de març hi haurà

tres exposicions simultànies

cedides per DEPANA i el CRBS

Cedida: Lluïsos

espais litorals. Tal i com ja es va

fer l’any passat, diverses esco-

les, comerços, entitats i biblio-

teques mostraran cada dia un

Tenen a veure les decisions

que prenem respecte els nos-

tres diners amb el desenvolu-

pament sostenible? La respos-

ta és sí, el que fem amb els nos-

tres estalvis i les nostres inver-

sions pot contribuir a un des-

envolupament més sostenible

si l’ús que en fem persegueix,

per exemple, una major pro-

tecció del medi ambient, una

gestió responsable i racional

dels recursos naturals, una

major equitat i cohesió soci-

al... La coherència entre les

nostres accions i els nostres

valors per a la sostenibilitat de

vegades se’ns fa difícil en el

camp de les inversions finan-

ceres. Això en part es deu a la

manca d’informació, per part de

les entitats financeres convenci-

onals, dels criteris amb els quals

inverteixen els nostres estalvis.

Sense aquest coneixement po-

dem acabar finançant negocis que

perjudiquin el medi ambient, que

experimentin amb animals, que

no respectin les condicions labo-

rals dels treballadors, etc. Neces-

sitem, doncs, tenir més coneixe-

ments sobre on invertir els nos-

tres estalvis perquè les decisions

que prenem respecte els nostres

diners puguin estar d’acord amb

els nostres valors per un desen-

volupament sostenible.

Per tal de fer compatible la in-

versió econòmica rendible

d’acord amb uns valors ètics exis-

Finances ètiques, una contribució a la sostenibilitatFinances ètiques, una contribució a la sostenibilitatFinances ètiques, una contribució a la sostenibilitatFinances ètiques, una contribució a la sostenibilitatFinances ètiques, una contribució a la sostenibilitat

teixen l’anomenada banca ètica i

les finances ètiques. S’entén per

banca ètica el conjunt d’entitats

bancàries especialitzades que fi-

nancen els col·lectius més desa-

favorits, entitats d’economia so-

cial, ONG i empreses responsa-

bles amb el seu entorn; la banca

ètica només inverteix en nego-

cis rendibles que aporten una mi-

llora a la societat. En conseqüèn-

cia, les finances ètiques són les

que porten a terme els bancs

ètics i altres entitats de finança-

ment ètic, basades en el principi

de fer compatible la rendibilitat

econòmica amb la consecució

d’objectius ambientals i socials.

Així doncs, la inversió respon-

sable dels nostres diner impli-

ca tenir cura, també, del medi

ambient, i del nostre futur.

Per saber on podeu fer inver-

sions ètiques i per a més in-

formació sobre la banca i les

finances ètiques podeu consul-

tar la Guia d’educació ambien-

tal 27. Finançament ètic i

sostenibilitat (www.bcn.cat/

agenda21/publ icac ions/

cataleg.htm) i la web de FETS.

Finançament ètic i solidari

(www.fets.org).

Centre de Recursos

Barcelona Sostenible

[ Al llarg d’aquesta setmana es fan xerrades sobre temes medioambientals ]

consell del dia lligat al respecte

al medi ambient. A més, les en-

titats del G6 tindran el plafó dels

bons usos, on els ciutadans po-

dran escriure els seus consells i

recomanacions.

Sant Medir s’emmarca en-

guany dins la Verdinada, per això

la Federació de Colles s’ha com-

promès a fer una festa més sos-

tenible. El cistell de la compra res-

ponsable és el nom de la sortida

ambiental que es farà el dime-

cres 4. Per conèixer més sobre

l’horticultura, els Lluïsos han or-

ganitzat dues xerrades, una el dia

5 sobre els extractes de plantes

per tractar l’hort, i l’altra el dia

6 sobre el cultiu de plantes aro-

màtiques i culinàries al balcó. Una

de les activitats que s’afegeix a

la setmana verda és la tarda sos-

tenible, el dissabte 7 a les places

de la Virreina i de Diamant. S’hi

faran activitats de lleure per pro-

moure la sensibilització ambien-

tal. Diumenge clourà la

Verdinada amb la cinquena cal-

çotada d’horticultors urbans.

Durant el matí hi haurà tallers

sostenibles i contes de verdu-

res, follets i pagesos per als més

menuts.
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El Consell de Medi Ambient i

Sostenibilitat de Gràcia ha de-

cidit donar suport al projecte

europeu Golden waste, és a dir,

La teva brossa pot ser or o Es-

combraries d’or. L’objectiu

d’aquesta iniciativa se centra en

l’experimentació de noves ac-

cions de formació i sensibilit-

zació per a la reducció i el re-

ciclatge de residus als barris.

Aquesta temàtica ha sorgit

com a prioritat tant entre la

xarxa Voisins d’Europe com

des de la Comissió Europea. En

la darrera convocatòria,

Voisins d’Europa, hi van parti-

cipar Lyon, Belfast, Brussel·les

i Milà, que van tirar endavant

un projecte de coneixement

mutu i d’intercanvi de mèto-

des per a la regeneració de

barris desfavorits amb la par-

ticipació activa dels seus veïns.

D’altra banda, en el darrer

consell del Districte es va in-

actualitat

formar sobre la nova llei de

contractes del sector públic

impulsada per l’Ajuntament

que implica que el 20 per cent

dels contractes es reservaran

a empreses d’inserció socio-

laboral. L’objectiu és impulsar

la contractació social i ambi-

ental a totes les àrees del con-

Les escoles, amb l’agenda 21Les escoles, amb l’agenda 21Les escoles, amb l’agenda 21Les escoles, amb l’agenda 21Les escoles, amb l’agenda 21

Un curs més, els centres educatiu de Gràcia impulsen projectes

relacionats amb el medi ambient i la sostenibilitat per conscienciar

els més joves sobre quines són les actituds respectuoses amb l’en-

torn, com es pot estalviar energia o com es poden gestionar els

residus. Aquest és el llistat de les escoles, amb els seus projectes.

CEE Escola de Vida Montserrat (ACIDH): Un pas cap a la

sostenibilitat. CEIP Baldiri Reixac: En harmonia amb la natura.

CEIP Fructuós Gelabert: Escola en construcció (ens adaptem

al nou edifici). Projecte sostenible. CEIP Josep Maria Jujol: Per

un Jujol més sostenible. CEIP La Farigola de Vallcarca: L’esco-

la Farigola vol un món millor per a tots. CEIP La Sedeta: Con-

sum i estalvi d’aigua ( 2008-2010 ) - Consum i estalvi de llum (

2010-2011). CEIP Montseny: Cap a una escola sostenible! CEIP

Pau Casals: Fem l’escola més verda. CEIP Sagrada Família.

Millorem els nostres patis ... Els decibels ... El reciclatge ... Els docu-

ments d’escola. CEIP Turó del Cargol: Cuidem la terra. L’aigua

un bé escàs. La contaminació de l’aire. CEIPM Patronat

Domènech: Fem de l’escola una comunitat educativa sostenible.

CEIPM Reina Violant - Comas i Solà: Camí escolar (continu-

ació). Col·legi Sant Josep - Carmelites Missioneres: L’Escola

sostenible del futur: gestionem millor els residus, i aprenem a es-

talviar aigua. Col·legi Sant Josep Teresianes: Festes amb 3

ERRES. EB Nexe Fundació: Donar continuïtat a la implantació

del treball iniciat el curs 2006-2007 en el projecte d’hort urbà.

Iniciar la gestió de residus. EBM La Fontana: Millora de la

sostenibilitat. EBM Sant Medir: A l’Escola Bressol Sant Medir

treballem per un projecte educatiu i sostenible de centre. Escola

Mare de Déu del Coll: Quins i quants residus generem a una

escola. Escola Sadako: Eko, Sadako som tots. IES Gal·la Placídia:

Tenim un encàrrec! IES Pere Bosch i Gimpera: Reciclem i

reaprofitem. IES Vila de Gràcia: Vila verd: millorem l’ambient.

IESM Josep Serrat i Bonastre: Prenem consciència del medi

que ens envolta i reciclem, estalviem energia i aigua.

Gràcia s’uneix a la xarxaGràcia s’uneix a la xarxaGràcia s’uneix a la xarxaGràcia s’uneix a la xarxaGràcia s’uneix a la xarxa

europea ‘Escombraries d’or’europea ‘Escombraries d’or’europea ‘Escombraries d’or’europea ‘Escombraries d’or’europea ‘Escombraries d’or’

sistori i, per tant, dels distric-

tes. També es va donar infor-

mació sobre les mesures d’es-

talvi i de reutilització d’aigua

tot i haver-se aixecat el de-

cret de sequera. Així, per

exemple, per netejar els car-

rers se segueix fent ús d’ai-

gües freàtiques.

Cedida: Saghita
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“““““Salvo els llibresSalvo els llibresSalvo els llibresSalvo els llibresSalvo els llibres

d’una mort segurad’una mort segurad’una mort segurad’una mort segurad’una mort segura”””””

Com et sorgeix la inquie-

tud de treballar amb ma-

terial reciclat?

Va ser un fet conseqüencial. De

sempre havia jugat amb coses

que trobava pel carrer.

Què elabores amb el ma-

terial que reculls?

A partir de llibres que la gent

no vol faig escultures i amb

branques d’arbre, tiradors. Fa

poc vam crear una col·-

laboració amb Vinçon on es van

exposar uns 150 tiradors de

diferents mides.

D’on obtens aquests mate-

rials?

Els llibres els agafo quan la gent

els llença. Els salvo d’una mort

segura! Els meus amics també

me’n donen. Les branques dels

arbres són naturals i a partir

de la forma que tenen sorgei-

xen el tiradors.

És un repte més complicat

obtenir un resultat atrac-

tiu amb material aparent-

ment menys maco?

No, no. La creativitat és apli-

cable a qualsevol cosa. El més

important és la idea.

Darrerament vas fer una

exposició a la biblioteca

Jaume Fuster. Com va

anar?

Va tenir molt bona acollida.

Vam exposar els llibres però

vam voler anar més enllà. Cada

llibre tenia adjunta una targe-

ta amb una pregunta que volia

incitar a la reflexió. Aquesta

iniciativa va tenir molt èxit. A

més, es va arribar a un acord

amb una empresa i per cada

llibre d’aquests venuts, planten

un arbre.

Armando Gaviglia va

néixer a Verona fa 65

anys però ja fa dos

dècades que va ater-

rar a Barcelona. Ac-

tualment presenta

una innovadora col·-

lecció on transforma

llibres vells  en veri-

tables obres d’art.

Serveis d’interès

Punt Verd de Collserola

C. Collserola, 2. Sortida 6

Ronda de Dalt - Plaça Alfons

Comín, darrera de la

benzinera

Horari: de dll a dv, de 8 a

18.30, i ds i dg, de 9 a 13 h.

Punt Verd de Barri

Plaça Gal·la Placídia

Horari: dll, de 16.30 a 19.30;

de dm a ds, de 10 a 13.30 i

de 16.30 a 10.30, i dg i fes-

tius, tancat.

Punt Verd col·laborador

Tabuenca

C. Guilleries, 24

Horari: de dll a dv, de 10 a

13.30 i de 16.30 a 19.30, i ds

de 10 a 13.30.

Telèfon: 93 218 30 97

Punt Verd mòbil

Santuari del Coll, ds de 8.30 a

14 h. Bibl. Jaume Fuster, dll de

16 a 19.30. Mercat de l’Estre-

lla, dc de 8.30 a 14 h. Plaça

Joanic, ds de 16 a19.30 h. Tra-

vessera de Gràcia/Gran de

Gràcia, ds 8.30 a 14 h. Plaça

Revolució, dc de 16 a 19.30. Pg

de Sant Joan/Indústria, dj de

8.30 a 14 h. Pg de Sant Joan/

Rosselló, dll de 16 a 19.30.

Mobles i trastos vells

Cada carrer té assignat un dia

fix de la setmana, de 20 a 22 h.

Estació de la xarxa de vi-

gilància i previsió de la

contaminació atmosfèrica

Gal·la Placídia.

www.aspb.es

Quins avantatges i inconve-

nients té treballar amb

aquests materials?

Cap avantatge ni inconvenient.

Jo no tinc regles. Cadascú ha

d’utilitzar els materials que té

al seu abast.

A través de l’art es pot cons-

cienciar a la població de la

necessitat de reciclatge?

Intento demostrar que de tot

es pot extreure quelcom. La

nostra vida ha de ser sosteni-

ble. La meva intenció amb

aquestes obres és despertar la

consciència.

Recicles a casa?

Sempre. Tinc cinc cubells d’es-

combraries.

Lídia Haro

Lídia Haro

DEPANA

Ocells de la Vila: la gavineta de tres dits
De gavines i gavians (més grans aquests últims) en tenim for-

ça a la ciutat, però de gavineta de tres dits, que ens visita a

l’hivern però que només es veu mar endins, en tenim més

aquest any que no pas els anteriors. La gavineta de tres dits es

reconeix per la mida petita, el bec groc i un semicollar fosc.

Cria al nord d’Europa i a l’hivern ens visita però només en

poc nombre. Es tracta d’una espècie força corrent al Cantà-

bric, on es veu habitualment els mesos més freds de l’any.

Però arran dels temporals de vent i pluja del nord d’aquests

últims dies, moltes gavinetes han entrat terra endins i hores

d’ara hom calcula el seu nombre a tot Catalunya en uns 400

individus.

Futur Parc Natural de Collserola
L’entitat ecologista DEPANA, Lliga per a la Defensa del Patri-

moni Natural, ha presentat la seva proposta de delimitació

del futur Parc Natural de Collserola en la qual s’incrementa

en 1.270,76 hectàrees els actuals límits del Pla d’Espais d’Inte-

rès Natural. D’aquesta manera, el Parc Natural tindria 8.827,34

hectàrees d’espais d’alt interès natural que garantirien la

connectivitat i millora la seva biodiversitat superant, d’una

vegada, els interessos particulars i fonamentant-se en els propis

valors naturals, ecològics, culturals i socials del massís.

DEPANA - Sant Salvador, 97 baixos

www.depana.org

[ Armando Gaviglia fa escultures a partir de llibres vells ]
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Mònica Fusté pre-

senta el seu primer

llibre. L’execonomis-

ta Mònica Fusté acaba

de publicar el seu pri-

mer llibre ¡Despierta!

¿Vives o sobrevives? en

el qual anima als lec-

tors a convèncer-se

que una altra vida és

possible. L’autora va

deixar la seva profes-

sió per dedicar-se a un

projecte que l’omplís i

amb el qual millorar la

vida de les persones.

El llibre analitza les set

regles del joc actualit-

zades amb els darrers avenços en el coneixement del

potencial huma i set actitds triomfadores que conduiran

el lector directament a l’èxit El llibro inclou tota una sèrie

de deures i rituals d’autocoaching

Elèctric Bar (Travessera de Gràcia, 233)

Dimarts 23 de febrer, a les 22 h

SSSSSIIIII     VVVVVOLEUOLEUOLEUOLEUOLEU     ANUNCIARANUNCIARANUNCIARANUNCIARANUNCIAR     ELSELSELSELSELS     VVVVVOSTRESOSTRESOSTRESOSTRESOSTRES     AAAAACTESCTESCTESCTESCTES     ENENENENEN     AAAAAQQQQQUESTUESTUESTUESTUESTAAAAA     AAAAAGENDAGENDAGENDAGENDAGENDA, , , , , ENVIEUENVIEUENVIEUENVIEUENVIEU     UNUNUNUNUN     CORREUCORREUCORREUCORREUCORREU
ELECTRÒNICELECTRÒNICELECTRÒNICELECTRÒNICELECTRÒNIC     AAAAA     INDEPENDENTINDEPENDENTINDEPENDENTINDEPENDENTINDEPENDENT@@@@@DEBARRISDEBARRISDEBARRISDEBARRISDEBARRIS.....COMCOMCOMCOMCOM     OOOOO     BÉBÉBÉBÉBÉ     UNUNUNUNUN     FAXFAXFAXFAXFAX     ALALALALAL 93 217 06 80 93 217 06 80 93 217 06 80 93 217 06 80 93 217 06 80

Heliogàbal (Ramon i Cajal,

80), a les 22 h

Sopar de Carnestoltes.

El Centre (Ros de Olano, 9),

a les 22 h

Espectacle: Negritos.

La Cova de les Cultures (Àn-

gel, 12), a les 22 h

Concert: Djs The Thor-

rances.

Heliogàbal (Ramon i Cajal,

80), a les 00 h

� 22 de febrer

Espectacle de titelles: Blau

cel i groga llimona.

Els Lluïsos (Plaça del Nord,

7), a les 12 h

Trofeu de Teatre Vila de Grà-

cia: Jo en vull fer 18.

Els Lluïsos (Plaça del Nord,

7), a les 18 h

XXII Concurs de Teatre Ca-

talà a Gràcia: El visitant.

El Centre (Ros de Olano, 9),

a les 18 h

Sexualitat per a dones.

Ateneu Rosa de Foc

(Verntallat, 36), 18 h

Festa de disfresses amb

espectacle: Mag Lari.

El Cercle (Santa Magdale-

na, 12), a les 18 h

Mercat de l’Abaceria, al

llarg del matí

Carnaval: Ball de Carna-

val per a la gent gran.

CC El Coll (Aldea, 15), a les

17 h

Taller: Sexualitat per a

dones.

Ateneu Rosa de Foc

(Verntallat, 36), 20 h

Tango: Duo El Revire.

Albrícias (Robí, 5), a les

21.30

Divendres de Carnaval:

Angelina i els Moderns

(concert) + A Cadiera

Coixa (ball).

CAT (Travessia de Sant

Antoni, 6), a les 22 h

Concert: Food Sound

System i la guitarra fla-

menca.

La Cova de les Cultures (Àn-

gel, 12), a les 22 h

� 21 de febrer

Festival de creació jove

‘Barcelona Visual Sound’.

Espai Jove Gràcia (Gran de

Gràcia, 192), a les 10 h

Carnaval: Concurs de

truites.

Mercat de l’Abaceria (Trav.

de Gràcia, 186), a les 11 h

Carnaval: Pregó i rua (17

h) + Espectacle infantil a

càrrec del grup Jim i Sue

(19 h).

Plaça de la Sedeta i centre

cívic (Sicília, 321)

Carnaval: Rua de barri.

Jardinets, Gran de Gràcia,

Travessera, Torrijos, Puig-

martí, Torrent de l’Olla,

Diluvi i Rius i Taulet, a les

17.30

Lletra petita - Mots en joc:

Llums, llapis, acció i vis-

qui l’animació.

Biblioteca Jaume Fuster (Pl

Lesseps, 20), a les 18 h

Carnaval: Tabalada popu-

lar amb la Malèfica del

Coll.

Pg Mare de Déu del Coll, a

les 19.30

Concert: Tostadas + El-

gosbinari.

EXPOSICIONS

� 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 de pintures:

Ofrendas.

La Cova de les Cultures

(Àngel, 12)

Exposició: Error 3, Bar-

celona, Jaipur, Tokyo.

Galeria Safia (Bruniquer, 9)

BCNegra. Exposició: Des-

cobrint Debry.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20)

Exposició: Olis de l’Ori-

ent bolivià, de Jamil

Viera.

Els Lluïsos (Pl. del Nord, 7)

� Fins al 3 de març

Exposició: I després de

l’ESO, què?

Espai Jove de Gràcia

(Gran de Gràcia, 190)

� Fins al 4 de març

Exposició: Bon dia Gà-

mbia, de Ma. Jesús Salvador.

CC La Sedeta (Sicília, 321)

� 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

� 20 de febrer

Carnaval: Festa - Con-

curs de disfresses.

Concert: Dácil Sexy Sextet.

Heliogàbal (Ramon i Cajal,

80), a les 22 h

� 23 de febrer

Projecció de la pel.lícula

documental: La batalla

de la memòria, de Mario

Pons Múria.

CAT (Travessia de Sant

Antoni, 6), a les 19 h

Xerrada: Alimentació i sa-

lut, a càrrec de Mireia

Contreras.

La Sedeta (Sicília, 321), 19 h

Llibrefòrum: El vigilant en

el camp de sègol, de

Salinger.

El Centre (Ros de Olano, 9),

a les 19.30

XXII Tradicionàrius: Punt

de trobada - Jam ses-

sion folk.

CAT (Travessia de Sant

Antoni, 6), a les 22 h

� 24 de febrer

Projecció: Mimi, la joie.

CIRD (Camèlies, 36), a les

18.30

Conferència: Agustí

Bartra i l’exili múltiple, a

càrrec de Sam Abrams.

Biblioteca Jaume Fuster (Pl

Lesseps, 20), 19 h

Gràcia Jazz Sessions,

hosted by Andreu Zara-

goza: Giulia Valle (con-

trabaix) i Ramon Prats

(bateria).

Heliogàbal (Ramon i

Cajal, 80), a les 22 h

Cicle de cinema italià II:

Citta aperta

Albrícias (Robí, 5), a les

21.30

� 25 de febrer

Xerrada: Cooperatives de

consum, l’alternativa.

CRBS (Nil i Fabra, 20), a

les 17.45

Vine a fer un cafè amb...

Xerrada: Fang i llimo-

nes, amb Rosa Nebot.

Biblioteca Jaume Fuster

(Pl. Lesseps, 20), 19 h

Concert: Silas Lang +

Trio Kalaka.

Heliogàbal (Ramon i

Cajal, 80), a les 22 h

� 26 de febrer

Conferènc ia :Maria

Zambrano i l’exili com

a distanciament filosò-

fic, a càrrec d’Antoni Cla-

pés.

Biblioteca Jaume Fuster

(Pl. Lesseps, 20), 19 h

Vine a fer un cafè amb...

Xerrada: Josep Carnet,

amb Jaume Subirana.

Biblioteca Jaume Fuster

(Pl. Lesseps, 20), 19 h

Sopar-tertúlia: Astrolo-

gia i tarot, a càrrec de

Mariló Casals.

El Centre (Ros de Olano,

9), a les 21 h

Solil.loqui: A brief

approach to Shakes-

peare’s language on

stage.

La Cova de les Cultures

(Àngel, 12), a les 21.30

Cicle de cinema fantàstic:

HarryHausen.

Albrícias (Robí, 5), a les

21.30

Concert: Lady Lek &

Mister MuN.

Heliogàbal (Ramon i

Cajal, 80), a les 22 h

Alfa en viu: Butano

Bazaar.

Alfa (Gran de Gràcia, 36),

a les 22.45

recomanem
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L’Espai Jove

s’incorpora al

VisualSound

L’Espai Jove de Gràcia, inaugu-
rat dissabte passat, s’incorpora
a la xarxa d’escenaris de la sise-
na edició del Festival Barcelona
VisualSound, una plataforma
d’exhibició i promoció per a
joves artistes i creadors de l’àm-
bit audiovisual. Al llarg d’aquesta
setmana es realitzaran tot un
seguit d’activitats vinculades a
la secció de ficció del festival.
El programa comença dissabte
uns tallers de creació i edició
visual amb Cinelerra i Audacity.
Les obres que entren en la com-
petició es projectaran els di-
marts 24 i el dimecres 25. El
VisualSound clourà a Gràcia
amb una xerrada sobre la nar-
rativa en el curtmetratge de fic-
ció que tindrà lloc el dijous a
les 19.30 hores, a càrrec de l’ex-
pert en guió i dramatúrgia
Jaume Duran. Les obres pre-
miades a les deu categories es
podran veure al divendres al
centre cívic del Carmel. 

El primer festival dedicat a l’assaig

aterra a la biblioteca Jaume Fuster
Les jornades pretenen potenciar el debat sobre el gènere i alhora fer-lo renéixer

L’assaig es converteix en

l’eix d’un nou festival

que ha arrencat aquesta

setmana a La Capella i

que continuarà al llarg

dels propers dimarts a

la biblioteca Jaume

Fuster. Les jornades

Assaig General recupe-

ren l’obertura interdisci-

plinària i la plasticitat

formal del gènere. En

les diverses trobades

que es realitzaran a la

biblioteca de Lesseps,

s’analitzarà l’obra i la

figura d’assagistes com

Joan Fuster o Maria-

Mercè Marçal.

LA BIBLIOTECA JAUME FUSTER ACULL EL PRIMER FESTIVAL SOBRE ASSAIG

CARINA BELLVER

MERITXELL DÍAZ

El festival Assaig General neix de
dues premisses, la primera d’A-
dorno, sobre l’assaig com a text
crític de la contemporaneïtat, i la
segona de Montaigne, que posa
en qüestió la recerca formal. So-
bre aquests dos pilars es creen
aquestes jornades pioneres. “L’as-
saig és un gènere minoritari, so-
bretot en llengua catalana. Per
això, veient que ja existeixen una
setmana de la poesia, una setma-
na de la novel.la negra... vam pen-
sar que calia crear un festival so-
bre el gènere”, explica Joana
Masó, codirectora del festival.
“Tenim voluntat de continuïtat.
Aquesta és una edició 0, que es-
perem que creixi i que trobem
nous formats”. Per a Manuel
Guerrero, coordinador del centre
de noves tendències culturals
KRTU i codirector del festival,
“l’assaig ha estat sempre maltrac-
tat, raó de més per donar-li un

Cinc assagistes catalans

per a cinc taules rodones

Joan Fuster, Maurici Serra-
hima, Palau i Fabre, Maria-
Mercè Marçal i Gabriel Fer-
rater són els cinc assagistes que
es descobriran al llarg de cinc
dimarts a la biblioteca Jaume
Fuster. “A cada taula rodona hi
participaran tres convidats d’ex-
cepció que ens oferiran una vi-
sió global i polifònica de l’obra
de l’assagista, a més són perso-
nes de generacions diverses que
poden oferir opinions ben dife-
rents”, explica Manuel Guer-

espai públic”. Guerrero valora que
aquest primer any s’ha partit d’una
certa humilitat i d’una voluntat ex-
perimental, tot i això, “és un cicle
de luxe, que compta amb les au-
toritats més rellevants del gènere”.
L’objectiu principal de les jorna-
des és aconseguir potenciar el
debat sobre l’assaig i fer-lo renéi-
xer. D’aquesta manera, en les pro-
peres edicions s’intentarà ampliar
el nombre d’escenaris i incorpo-
rar també les editorials.
Al llarg d’aquesta setmana Assaig
General s’ha instal.lat a La Cape-
lla, on cada dia s’ha fet una po-
nència central, una taula rodona
i una actuació artística. Ara, el
festival es trasllada a la bibliote-
ca Jaume Fuster, on s’analitzarà
la figura i l’obra de cinc assagis-
tes catalans. 

rero, codirector d’Assaig Gene-
ral. Les jornades arrenquen el
proper dimarts 24 amb la figu-
ra de Joan Fuster, “tal vegada
l’assagista més important del
segle XX”, valora Guerrero.
Maurici Serrahima serà el pro-
tagonista de la taula del dimarts
3 de març. El poeta, narrador i
dramaturg Palau i Fabre serà ob-
jecte d’anàlisi el dia 10. Els di-
marts 24 i 31 serà el torn de
Maria-Mercè Marçal i Gabriel
Ferrater, respectivament.

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

18.10, 20.20, 22.30.

•Slumdog Millionaire. Dv i ds, 16.00,

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

19.00, 22.00.

•Vals con Bashir. Dv i ds, 16.05, 18.10,

20.15, 22.20, 00.45; dg a dj,16.05,

18.10, 20.15, 22.20.

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:

de dv a dj, 18.00, 22.00.

•Sala OZU: Chicos normales. Passis:

16.00, 19.00, 22.00. Carl Gustav Jung.

Passis: 17.35, 20.35.

•Sala OZU: Che, el argentino. Passis:

16.00.  Camino. Passis: 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.

•Sala 2: La clase. (VOSE). Passis: 16.30,

19.20, 22.15.

•Sala 3: Revolutionary Road (VOSE).

Passis: 16.00, 18.15, 20.30, 22.45.

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

18.15, 20.30, 22.45.

•Sala 5: Buscando un beso a media-

noche (VOSE). Passis: 16.15, 18.15,

20.20, 22.35.

 VERDI PARK. Torrijos, 49. Telèfon: 93

CINEMES

BOSQUE MULTICINEMES. Rbla. del

Prat, 16 - Tel. 93 217 26 42.

•El curioso caso de Benjamin But-

ton. De dv a dj, 15.45, 19.00,

22.15.

•Siete almas. Dv i ds, 16.15, 19.10,

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

22.05.

•Un chihuahua en Beverly Hills. De

dv a dj, 16.00, 18.05, 20.10.

•Revolutionary Road. Dv i ds, 22.10,

00.40; de dg a dj, 22.10.

•Valkiria. Dv i ds, 16.20, 19.15,

22.10, 00.40; de dg a dj, 16.20,

19.15, 22.10.

•The reader. Dv i ds, 16.10, 19.05,

22.00, 00.45; de dg a dj, 16.10,

19.05, 22.00.

•El luchador. Dv i ds, 16.10, 19.10,

22.10, 00.40; de dg a dj, 16.10,

19.10, 22.10.

•La duda. Dv i ds, 16.00, 18.10,

217 88 23.

•Sala A: Vicky Cristina Barcelona.

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

(VOSE). Passis: 18.15, 22.35.

•Sala B: El luchador. (VOSE). Passis:

16.05, 18.20, 20.30, 22.40.

•Sala C: El curioso caso de Benjamin

Button (VOSE). Passis: 16.00, 19.00,

22.00.

•Sala D: Vals con Bashir (VOSE). Pas-

sis: 16.10, 18.20, 20.25, 22.35. Fan-

tasies (curt). Passi: 22.05.

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.

L’Helena Teatre

presenta l’obra

‘Per molts anys’

En una nit d’estiu, tota una sè-
rie de personatges es troben per
celebrar l’aniversari d’un ells,
cadascú amb les seves petites o
grans ambicions. Aquest és l’ar-
gument de Per molt anys, l’obra
que el grup Helena Teatre repre-
senta els propers 28 de febrer i
1 de març a l’escenari de l’Or-
feó. Dirigida per Ferran Capel,
el text es basa en un relat de
Rogelio Borra. L’adaptació tea-
tral manté alguns dels personat-
ges originals i n’afegeix d’altres,
però sobretot converteix la his-
tòria en un relat local. 
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El SaFa perd

pistonada amb

el Sant Boi

L’equip de bàsquet masculí del
SaFa Claror va fer una passa més
enrere la setmana passada da-
vant del Sant Boi després d’un
partit d’infart que va haver de
decidir-se a la pròrroga amb un
resultat final de 90 a 88 favora-
ble als locals. Un cop acabats els
quatre quarts el resultat era
d’empat a 81. Els graciencs van
desaprofitar l’avantatge de 9
punts a la qual van arribar a l’úl-
tim període i van pagar en el
temps extra. D’aquesta manera
el SaFa se situa amb 10 victòri-
es i 9 derrotes i ha d’anar en
compte i aconseguir resultats per
no tenir problemes d’aquí al fi-
nal de la lliga. 

L’equip de waterpolo del CN Catalunya

no jugarà ni entrenarà a casa fins al març
Tot i la inauguració de les instal.lacions, la piscina interior encara no es pot utilitzar

Tot i que la inauguració

de les instal.lacions del

Club Natació Catalunya es

va celebrar la setmana

passada, l’equip de water-

polo de l’entitat gracien-

ca, que juga a primera

divisió estatal, no podrà

jugar el primer partit a la

nova piscina fins el

proper 14 de març, com a

mínim. Aquest fet coinci-

deix amb la necessitat de

sumar punts per no caure

en la zona perillosa de la

qual va sortir després de

les setmanes de Nadal.

L’ENTRENADOR TATO GARCÍA, EN UN ENTRENAMENT DE LA PASSADA TEMPORADA

ÈRIC LLUENT

ÈRIC LLUENT

La idea d’estrenar la piscina amb
un partit de la primera divisió es-
tatal de waterpolo no va ser possi-
ble ja que el CN Catalunya la set-
mana passada jugava fora. De to-
tes maneres no s’hagués pogut dur
a terme perquè la instal.lació de
la piscina interior encara no reu-
neix les condicions per ser utilit-
zada. A això se suma el fet que la
piscina exterior coberta a l’hivern
per una carpa encara està inutilit-
zada arran del temporal de vent i,
per tant, els jugadors no poden
entrenar al club. “Aquesta situa-
ció no ens està ajudant, sobretot
pel que fa als entrenaments. Es-
perem que millori la nostra sort i
el dia 14 de març puguem jugar a
casa nostra, ja en tenim moltes
ganes”, ha explicat l’entrenador
Tato García. La no entrada en fun-
cionament de la piscina central
també està afectant als socis que
no en poden fer us. En un comu-
nicat fet públic aquest dimecres
el club informa que Fecsa, l’Ajun-

La zona baixa reacciona i

s’apropa al conjunt gracienc

A nivell esportiu, el primer equip
de waterpolo s’enfronta a una si-
tuació complicada tot i que grà-
cies a la bona ratxa de principis
d’any, està ben situat per afron-
tar-la. La setmana passada els
equips de la zona baixa van pun-
tuar aconseguint resultats sor-
presa i els graciencs van perdre
d’un gol (12 a 11) a la visita a la
piscina de l’Hospitalet. Això fa
que, a banda del cuer –l’Olot
amb un punt– els altres quatre

tament de Barcelona i la pròpia
entitat estan treballant per soluci-
onar els problemes de subminis-
trament elèctric que impedeixen
obrir les noves instal.lacions al
públic. Tot i que encara no hi ha
data definitiva de solució, s’espe-
ra que sigui qüestió de setmanes.
De moment s’han instal.lat uns ge-
neradors que escalfen l’aigua de
la piscina exterior però s’han
d’apagar durant la nit per les mo-
lèsties que causen als veïns. Això
fa que durant la nit l’aigua es re-
fredi i no ofereixi la temperatura
habitual. Quatre dies abans de la
inauguració una boca de rec que
es va trencar a causa de les obres
d’una vorera propera el club va
inundar el transformador elèctric
que li generava electricitat. 

equips que el precedeixen esti-
guin en un marge de tan sols
dos punts (el Club Natació
Catalunya té 14 i el penúltim,
l’Alcorcón Arena, en té 12).
Aquest dissabte el CN Cata-
lunya rep el Manresa, que suma
13 punts a la lliga, i que per tant
és un rival directe per la salva-
ció. Tato García ha considerat
aquest partit com clau “en un
moment en què la zona baixa
està molt ajustada”.

Les 12 hores de

tennis taula

arriben al Centre

Dins del tercer cicle de films Josep
Maria Rodés, el proper dimarts
a les nou del vespre el CEG pro-
jectarà el documental Pirineus –
Fuenfría. Dry Tooling, dedicat a
l’escalada tècnica. Estarà present
el seu autor, Jesús Bosque. 

FUTBOL

TERCERA DIVISIÓ, GRUP 5

 26a jornada

Europa - Rapitenca

 Resultat 25a jornada

Cornellà - Europa 0 - 0

 Resultat 24a jornada

Europa - Prat 0 - 1

Classificació Punts

1 Espanyol B ........................................... 54

2 Reus ....................................................... 51

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

4 Premià ................................................... 43

5 Manlleu .................................................. 41

6         Vilanova i la Geltrú ........................... 41

7 Prat ......................................................... 41

8 Santboià (-1) .......................................... 40

9 Europa (-1) ............................................ 33

10 Pobla de Mafumet ................................ 33

11 Amposta ................................................ 32

...

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

17 Mataró .................................................... 24

18 Palamós ................................................ 22

19 Balaguer ................................................ 21

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

DIVISIÓ D’HONOR, GRUP 3

 24a jornada

Damm - Europa

 Resultat 23a jornada

Europa - Cornellà  3 - 2

 Resultat 22a jornada

Penya Ciutadella - Europa  4 - 4

Classificació Punts

1 Barcelona .............................................. 55

2 Mallorca ................................................. 52

3 Espanyol ............................................... 47

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

5 San Francisco ...................................... 35

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

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

8 L’Hospitalet ........................................... 29

9 Lleida ..................................................... 28

10 La Salle .................................................. 26

11 Girona ................................................... 26

12 Europa .................................................. 25

13 Atlético Gramanet ................................ 25

14 Badalona ............................................... 25

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

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

LLIGA NACIONAL FEMENINA

 17a jornada

Vic - Europa

 Resultat 16a jornada

Europa - Espanyol B 0 - 2

 Resultat 15a jornada

Tortosa Ebre - Europa 4 - 0

Classificació Punts

1 Collerense ............................................. 48

2 San Gabriel ........................................... 35

3 Espanyol B ........................................... 30

4 Girona ................................................... 29

5 L’Estartit B ............................................. 28

6 Lleida ..................................................... 26

7 Tortosa Ebre ......................................... 25

8 Barcelona B .......................................... 23

9 Europa .................................................. 18

10 Vic .......................................................... 17

11 Sporting Atlético Ciutat ....................... 14

12 PBB La Roca ......................................... 14

13 Levante Las Planas ............................. 12

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

BÀSQUET

resultats i classificacions

COPA CATALUNYA MASC., GRUP 2

 20a jornada

SaFa-Claror - Grup Barna

 Resultat 19a jornada

Bàsquet Sant Boi - SaFa-Claror 90 - 88

Classificació PG PP

1 CB Martorell .................................. 16 3

...

7 SaFa Claror ................................... 10 9

...

16 Siemens Cornellà B ....................... 1 18

SEGONA CATALANA, GRUP 3

  20a Jornada

 Proa Sant Medir - CB Coll-Europa

 Resultat  19a jornada

Proa Sant Medir - CB Coll-Europa 70 - 80

Classificació PG PP

1 Sant Joan Despí ........................... 15 4

...

11 CB Coll- Europa A .......................... 8 11

...

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

TERCERA CATALANA FEM., GRUP 1

 19a jornada

Bosco Horta - SaFa-Claror

 Resultat 18a jornada

SaFa-Claror - CB Parets 76 - 44

Classificació PG PP

1 CB Canet ........................................ 17 1

2 SaFa Claror ................................... 17 1

3 AB Premià ..................................... 15 2

...

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

WATERPOLO

PRIMERA DIVISIÓ ESTATAL

  15a Jornada.  CN Catalunya - CN Manresa

  14a Jorn. CN Hospitalet - CN Catalunya12-11

HOQUEI

UE Claret A prebenjamí  -  CP Ripollet B 3 - 0

UE Claret B prebenjamí  -  Sentmenat C 1 - 2

UE Claret B prebenjamí  -  Molins 0 - 3

UE Claret benjamí  - Castellar 3 - 1

UE Claret aleví -  Cabrils 2 - 0

El CEG projecta

un documental

dels Pirineus

Amb motiu del 140è aniversari
del Centre s’ha organitzat per a
dissabte la jornada esportiva de
les 12 hores de tennis taula, un
torneig obert a tothom que vulgui
participar. Durant tot al dia, les
sales de l’entitat habilitades ja ha-
bitualment per a la pràctica de l’es-
port s’ompliran de participants
que des del matí fins al vespre. 
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Activitat econòmica

La crisi força el tancament del

comerç tradicional de Gràcia

ÈRIC LLUENT

La baixada de vendes provocada
per la crisi global està ferint de
mort el petit comerç tradicional
de la Vila, especialment en
aquells sectors en què existeix la
competència de les grans mar-
ques i cadenes. És el cas dels Tres
Tombs i de Galí. La botiga de
joguines va registrar aquesta cam-
panya de Nadal una baixada de
vendes propera al 30 per cent
respecte la xifra de 2007. Aques-
ta ha estat la gota que ha vessat
el vas. El comerços d’aquest sec-
tor acumulen el 60 per cent dels
ingressos en aquestes dates. Una
ensopegada així en l’any de la
crisi ha fet decidir a Isabel
Sanagustín i Jordi Albertí, pro-
pietaris del comerç, plegar i tras-
passar el negoci. “Hem intentat
tenir una personalitat pròpia.
Mirant quin tipus de productes
veníem i procurant que els lli-
bres i les joguines que hi ha a la
botiga estiguin en català. Els nú-
meros ens haguessin anat millor

sense aquests criteris, però és la
nostra filosofia”, apunten amb
certa resignació Sanagustín i Al-
bertí. Probablement una nova
propietat continuarà amb el co-

merç de joguines al mateix lo-
cal, però amb un nom i criteris
diferents.
Per la seva banda, la centenària
papereria Galí ha decidit així ma-

Galí i Els Tres Tombs baixaran la persiana abans de vacances

L’INTERIOR DE LA BOTIGA DE JOQUINES ELS TRES TOMBS

No és l’única raó, però el

cert és que si la situació

econòmica fos una altra

dues botigues històri-

ques de la Vila de Gràcia

no tancarien abans de

l’estiu. Els Tres Tombs,

la botiga de joguines

situada a la Travessera

de Gràcia amb la Gal.la

PlacÍdia, ja té data de

tancament, el 28 de març

d’aquest any. Pel que fa

a la papereria Galí,

ubicada a Verdi amb el

carrer Astúries, baixarà

la persiana definitiva-

ment coincidint amb les

vacances d’estiu.

CEDIDA

teix acabar amb la seva activitat
comercial. Ho farà cap a l’estiu i
els motius són gairebé els matei-
xos: la baixada de vendes, la com-
petència de les grans llibreries,
sumat a la jubilació dels propie-
taris. “Potser si les coses anessin
diferent aguantaríem un parell
d’anys. Però ara no té sentit.”,
explica la propietària que fa tren-
ta anys que regenta la botiga.
“No podem competir amb gran
cadenes. El que no entenc és que
les escoles del barri no fomentin
que els pares i mares comprin els
llibres als comerços de la Vila i
els enviïn a l’Abacus o a El Corte
Inglés”, sentencia. 

La botiga de

joguines va baixar

un 30% les seves

vendes al Nadal
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Fins no fa massa anys un

assassinat en ple dia i al

mig d’un cèntric carrer de

Barcelona era impensable.

Aquestes coses aquí no

passaven, aquí hi havia pau

i bé. La no presència del

crim internacional era el

darrer reducte de l’aïllacio-

nisme de postguerra.

Ara la globalització ens ha

portat turistes de samarre-

ta, menjars estranys i crims

al més pur estil napolità. Ja

va advertir Roberto Saviano

que Catalunya és un terreny

abonat a la delinqüència

internacional. I no vull dir

amb això que la tràgica

mort de Félix Martínez

Touriño tingui res a veure

amb l’èxit fulgurant de la

trobada de novel.la negra a

Barcelona, però és evident

que tots plegats ens

haurem d’acostumar a què,

de tant en tant, hi hagi

crims repugnants d’aquesta

mena. Al marge de víctimes

i botxins, ho dic pels pobres

vianants de l’altre matí a la

Travessera que encara

deuen estar sota els efectes

del xoc.

El que cal fer ara és resol-

dre amb rapidesa i eficàcia

el cas. Si no podem aïllar-

nos d’aquesta mena de

delinqüència que sempre

havíem pensat d’altres

països, com a mínim que la

policia ens transmeti la

sensació de que estem

segurs; si és que és capaç,

esclar, perquè els assassins

no es poden controlar amb

radars com els cotxes dels

pobres ciutadans a qui,

més que no pas servir,

atemoreixen. 
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BCN Negra

la torratxagràcia-bcn-gràcia

Un llibre i molts sentiments

Jordi Albertí

JOSEP MARIA CONTEL

Ens trobàvem molts romeus i
amics en el sopar-recepció que
va oferir la Federació de Co-
lles de Sant Medir. Després
dels parlaments i distincions el
nou president de l’entitat va ex-
plicar que havien decidit ob-
sequiar els assistents amb un
llibre que documentés la bio-
grafia del fundador de les Co-
lles, en Josep Vidal i Granés.
Per glossar la gestació del lli-
bre va cedir la paraula al seu
autor, l’Esteve Camps. Des del
vessant professional, com a his-
toriador, vaig trobar d’un gran
interès que s’hagués pres
aquesta iniciativa perquè la
vida del forner Vidal sempre
ha estat envoltada de polèmica
pel que fa sobretot a la filiació
barcelonina o santcugatenca
del personatge. Tanmateix, el
que vull reflectir en aquestes
ratlles no és pas el valor docu-
mental de l’obra –que en té i
que està feta amb tot el rigor i
editada amb la màxima cura–,
sinó l’emoció de veure com els
assistents anaven estirant el
braç per tal de recollir-lo. Veu-
re tots aquells braços fent pi-
nya és un gest col.lectiu allibe-
rador.
Ja ho sé que després hi haurà
qui el desarà al prestatge i no
se’l mirarà més. Ja ho sé que
després hi haurà l’hipercrític
que hi veurà la mosca en el lloc
més inoportú.
Ja ho sé que si no hagués estat
gratuït potser hi hauria hagut
menys mans allargades.
Però el gest va existir. I va
produir-se en un entorn carre-

gat d’empatia. En sortir, comen-
tàvem que és agradable sentir-se
part d’un tot.
I també de les dificultats de la
vida actual per fer estable i per-
manent aquestes vinculacions.
No és com en altre temps que
una majoria de persones roma-
nien per tota la vida en una ma-
teixa casa i en una mateixa fei-
na... No és com abans en què
viatjar era una aventura excep-
cional.

Potser per això mateix ara ens cal
més que mai reforçar els signes
d’identitat col.lectius. Els de més
a prop, sempre que ens sigui pos-
sible. Els més genèrics, sempre i
més que mai.
Dic aquestes paraules sabent que
me les dic a mi mateix perquè ja
fa dos anys llargs que visc a se-
tanta quilòmetres de Barcelona i
de Gràcia. Tanmateix, aquí i allà
m’hi sento unit per uns mateixos
signes de catalanitat. La meva

companya ho deia clar l’altra dia
a persones que li preguntaven per
l’enyorança que ocasiona ser lluny
dels carrers que t’han fet de bres-
sol. “Encara que el meu bressol
sempre serà Gràcia, jo sóc ciu-
tadana de Catalunya”. Dins meu
i per contrast, aquestes paraules
em van fer pensar en les declara-
cions d’universalitat de molts doc-
trinaris anarquistes i comunistes,
altermundistes o neocons, quan
es declaraven i es declaren en un
sentit paradoxalment excloent –i
sovint per justificar la seva renún-
cia a la pròpia cultura– que ells
són només ciutadans del món.
I contraposava aquella tan senzi-
lla declaració de catalanitat a l’ab-
surditat de veure fa poques set-
manes com uns acèrrims defen-
sors dels animals es manifestaven
a Barcelona lluint cartells exclu-
sivament en castellà.
Crec, sincerament, que en les
onades i els envits de la globalit-
zació actual, més que mai, ens
cal delimitar bé els cercles de per-
tinença, no pas difuminar-los. I,
d’entre tots aquests cercles el
més apte per enfortir els altres
és el nacional. Sentir de prop la
frescor d’una pàtria ens perme-

La vida del forner

Vidal sempre ha

estat envoltada

de polèmica

Com bé sabeu sempre

m’ha agradat de passe-

jar amb un llibre a les

mans. En aquesta

ocasió, però, us he de

parlar de l’emoció de

rebre un llibre acabat

de sortir de la imprem-

ta a peu dret, a peu

dret en un acte civil,

social, gracienc.

trà sentir de prop els senti-
ments dels que ens envolten i
compartir-los, impedirà que
les arrels personals s’assequin,
permetrà relacionar-nos sense
complexos amb totes les altres
cultures del món. Farà possi-
ble fins i tot clarificar aquesta
entelèquia de la interculturali-
tat que massa sovint acaba ali-
mentant només el culte per tot
el que soni a exòtic.
Els futuristes de fa cent anys
predicaven que l’avió i la guer-
ra ens alliberarien de l’esclavat-
ge de Déu i permetrien forjar
una nova era. Jo, des de la hu-
militat i el rigor d’actes i de lli-
bres com el que us he citat, des
de la profunditat de les parau-
les més espontànies, reclamo el
dret personal i col.lectiu a
construir, a dialogar, a compar-
tir els sentiments i a forjar amb
justícia i valentia, en ple segle
XXI, comunitats nacionals tan
obertes com compactes.
La propera festa de Sant Medir
de ben segur que serà per a
molts de nosaltres, vinculats
d’una forma o altra a Gràcia,
una nova ocasió de demostrar-
ne l’evidència i la necessitat. 

D’ESQUERRA A DRETA, ISABEL SANAGUSTÍN, RICARD MARTÍNEZ, JORDI MELGAREJO I ESTEVE CAMPS EN EL SOPAR-RECEPCIÓ DE SANT MEDIR


