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La comissió de seguiment del
protocol festiu es reunirà el
proper 18 de març per deci-
dir quin és el futur d’aquest
document, després que el tèc-
nic especialista en cultura
popular i tradicional de la
Generalitat, Jan Grau, en des-
muntés les línies mestres i
posés en dubte la seva valide-
sa. Les entitats van rebre amb
sorpresa aquesta valoració.

Pàgina 13

El protocol

festiu, de

nou a revisió

sumari

ISSN - 1695-4793

5
PLENARI

Els portaveus volen

reduir el temps

d’intervenció al ple

6
MOBILITAT

TMB proposa crear

un autobús ràpid

cap al Park Güell
La poca presència de persones
nouvingudes en el teixit associa-
tiu és un dels factors d’exclusió
que el Districte ha detectat en la
fase de diagnosi del pla d’acolli-
da presentat aquest dijous. Per
això, el consistori proposa una
major participació i implicació
per part de les associacions lo-

cals ja que es valora que tener un
paper clau en l’acollida d’estran-
gers. El nou pla té dos eixos, pro-
moure les capacitats d’inclusió de
la població receptora i millorar
els dispositius d’acollida. A més,
el Districte es planteja elaborar
una guia dels recursos que hi ha
a Gràcia per a immigrants. Un

El teixit associatiu, clau en l’acollida
ÈRIC LLUENT

cop presentada la diagnosi, s’ha
iniciat el debat per concretar les
línies d’intervenció. Entre les pro-
postes, hi ha el projecte del Coll
Benvingudes al barri i l’ampliació
de l’experiència dels patis oberts
als centres educatius.

Pàgina 6

Soroll, neteja i aparcament,

principals queixes a Gràcia
ÈRIC LLUENT

El soroll, la neteja i l’aparcament
són, en aquest ordre, les princi-
pals preocupacions per als gra-
ciencs. Així ho revela l’enquesta
de serveis municipals 2008. El
17,4 per cent dels enquestats as-
segura que el problema més greu
a Gràcia és l’excés de soroll. Les
principals demandes dels en-
questats són millorar la neteja,
tenir més i millors zones verdes,
i incrementar la seguretat. Sobre
la pregunta què és el que més li
agrada del barri, a Vallcarca, el
Coll i la Salut la resposta majori-
tària és la tranquil.litat, mentre
que a la Vila i a Gràcia Nova-
Camp d’en Grassot la gent ha
destacat la cordialitat entre la gent
i la familiaritat. La nota mitja de
Gràcia és un 7,7, per sobre de la
de Barcelona.

Pàgina 8
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Soroll, la queixa perpètua
L’enquesta de serveis municipals 2008 deixa ben clara

una cosa: a Gràcia el problema que més preocupa a la

gent és el soroll. Ni l’accés a l’habitatge, ni l’urbanisme,

ni els equipaments i serveis. El soroll és el principal

turment, i de llarg. El 17,4 per cent dels enquestats al

districte creu que és el problema més greu. Al nucli

històric la xifra arriba al 27 per cent. No obstant, la

tercera cosa que més ens agrada, sorprenentment, és la

tranquil.litat que ofereix Gràcia. Hores d’ara, amb

mesures que prohibeixen atorgar noves llicències de

bars i restaurants, què pretenem tots plegats fent del

soroll el problema més important de les nostres vides?

És curiós que a un districte on hi ha molta més concur-

rència de gent com és Ciutat Vella, on nit rere nit hi van

a parar multitud de turistes amb ganes de festa, i de la

bona, es queixin menys que nosaltres del soroll (13,7

per cent). El soroll ha esdevingut una d’aquelles queixes

perpètues que sovint no se sap en quin tipus de solució

ha de traduir-se. Si es tracta de buidar Gràcia, silenciar-

la i convertir-la en un barri residencial on ningú “molesta”

ningú, no, gràcies. Gràcia mai ha estat això. Potser

Gràcia ja no és el que

era fa 30 anys, ni els

joves d’ara no són

iguals que els d’abans.

D’acord, i? Gràcia serà

d’aquí 30 anys el que

les generacions més

joves vulguin que sigui,

com així ha estat sempre. El discurs immobilista de voler

convertir Gràcia en un poble idíl.lic al bell mig d’una gran

ciutat europea és ara, més que una utopia, una negació

del present gracienc. Pensant en els més joves, aquells

que potser no tenen veu a les enquestes perquè ja no

viuen a Gràcia per la impossibilitat d’independitzar-se al

districte, cal dir que és preocupant que tan sols un 2,4

per cent de la població gracienca consideri el problema

de l’habitatge com el més greu, just la meitat dels que

consideren la immigració és del tot preocupant al distric-

te. Ens importa set cops més el soroll d’algunes zones

que no pas que els fills i filles de Gràcia hagin de mar-

xar a altres pobles i ciutats. Potser sí que és cert que

Gràcia ja no és el que era. Ens la donàvem de veïnatge i

de col.lectiu solidari, i ara el que més ens importa és

tancar les portes i finestres i que ningú ens “molesti”, i si

els joves no tenen casa, dos pedres.

Si es tracta de buidarSi es tracta de buidarSi es tracta de buidarSi es tracta de buidarSi es tracta de buidar
Gràcia, silenciar-la iGràcia, silenciar-la iGràcia, silenciar-la iGràcia, silenciar-la iGràcia, silenciar-la i
convertir-la en un barriconvertir-la en un barriconvertir-la en un barriconvertir-la en un barriconvertir-la en un barri
residencial, no, gràciesresidencial, no, gràciesresidencial, no, gràciesresidencial, no, gràciesresidencial, no, gràcies

ull de dona

Actua-Dona

Conxa Garcia

ACTUA és una associació

de persones que viuen

amb VIH. És una ONG

sense ànim de lucre,

declarada d’utilitat pública

el 1997 i que té la seva

seu a Gràcia. Porten a

terme programes especí-

fics d’atenció a la infància,

l’adolescència, a les

famílies i les dones. En la

informació per a les dones

ens diuen: “El virus anome-

nat VIH i la síndrome SIDA

ara formen part de la

nostra vida. Ens afecta a

totes. Desafortunadament,

ens arriba informació

errònia, i amb molta

freqüència ens trobem

amb actituds hostils cap a

les persones que viuen

amb el virus. Això genera

pànic i sensacionalisme.

Què podem fer? Nosaltres,

les dones hem d’informar-

nos. Hem de prendre el

control de la nostra salut i

arribar a entendre el VIH

com part del nostre món

per poder tenir una millor

cura de nosaltres matei-

xes”. Afectades o no ens

convé estar ben informa-

des i trencar amb els mites

que s’han creat al voltant

del VIH. Els serveis que

ofereixen són amplis i

sense llistes d’espera. La

confidencialitat, l’atenció i

el respecte estan assegu-

rats. Més informació:

www.actua.org.es  -

actua@bcn.servicom.es.

Tel. 93.418.50.00 

El confidencial

de L’Independent el dependent

L’últim dinar que va muntar CiU amb les

entitats va tenir molt de suc i, malgrat

el compromís de no identificar els

continguts tractats amb les persones que

els posaven sobre la taula, hi ha qui això s’ho

ha saltat, amb conveniència.  Carles Agustí,

el portaveu de CiU a Gràcia, al seu bloc ha fet pública

una part de la intervenció del president de l’Europa,

Guillaume de Bode, en l’apartat que va cascar a l’Ajunta-

ment perquè li reclama el cobrament de l’IBI dels últims

quatre anys. Després diuen dels periodistes…

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 directorA La Vanguardia

del 14 de febrer de

2009 dieu que “una

independència sense

concert econòmic, per

exemple, no m’interessa-

ria”. Home, si ja tingués-

sim la independència per

què hauríem de demanar

ni de tenir el concert

econòmic si ja ho tindrí-

em tot. Els diners de

Catalunya serien només

per a Catalunya.

Ells poden viure sense

Catalunya i els catalans

viuríem molt millor sense

ells.

Obtenir la independència

a terminis, o sigui tenir

cada cop més competèn-

cies, és una pura utopia,

perquè Madrid ni vol ni

voldrà mai.

A més, no podem esperar més.

O ara o perdem el tren de la

gran ocasió històrica. Ara la

independència és factible,

possible i segura. Els polítics

són els insegurs.

A Brussel·les cal anar a

defensar que som una nació i

que volem recuperar un estat

propi. La qüestió econòmica

només es resolt per la indepen-

dència. No perdem el temps.

Espero veure’l a la manifesta-
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Cada matí i cada tarda

per anar i tornar de la

Llar d’infants de les

meves filles hem d’utilit-

zar, quan es pot, les

pilonetes de la Perla i

Encarnació. Per fer un

trajecte de 20 minuts

generalment triguem tres

quarts d’hora i en comptes

d’anar cantant cançonetes i

explicant què farem aquell dia,

les meves filles han d’aguantar

la mala llet de la seva mare i

sentir com em cago en les

putes pilonetes!!!

En comptes de complicar-nos

la vida, siusplau, arregleu ja

aquest tema que  s’està

escapant de les vostres mans i

feu que persones alegres,

pacients i tranquil·les es

transformin en monstres!!!

Ester Pedraza

P
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s

ció del 7 de març del 2009 a

Brussel·les.

Enric Garriga
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què en penseu...

CREIEU QUE L’ACTUAL LLEI DEL TABAC HAURIA DE SER MÉS RESTRICTIVA? ENTRA A WWW.INDEPENDENT.CAT I VOTA

...del funcionament de la banca ètica?

Ariadna Regàs

estudiant

Maria Concepció

Veciana

farmacèutica

Josep Roselló

comerciant

Miquel Simó

estudiant

Em sembla bé si l’ONG o

projecte solidari dóna fe que

no és còmplice dels interessos

dels bancs ni de cap interès

lucratiu. Suposa que una

entitat així és honesta i vocaci-

onal. També ho podrien fer els

particulars, tot i que hauria

d’haver un ens públic que ho

regulés. 

Em sembla malament perquè

els bancs controlarien les

oenegés i podrien imposar

interessos propis. Tot i que

algú ho controlés, seria difícil

gestionar-ho. Si els interessos

fossis realment positius,

estaria molt bé. 

Les caixes ja participen en

projectes socials i solidaris. El

que podrien fer és augmentar

el tant per cent de renda que es

destina a obres socials i així

seria més uniforme que ficar

als bancs, que ja fan la seva

feina. 

No em sembla bé perquè crec

que els bancs acabarien

controlant el que fan les

onegés o projectes. Si hi

hagués una entitat reguladora

potser es podria fer bé i sense

interessos. 

Sempre es parla del

poder dels mitjans de

comunicació a l’hora de

marcar l’agenda d’allò que

és notícia al món, al nostre

país, a la nostra ciutat o al

nostre barri. També del

poder a l’hora de crear

opinió sobre els temes

d’actualitat. Som platafor-

mes d’informació amb

molta influència i tenim un

poder real. Per això, quan

els sindicats convoquen

una vaga, immediatament

es posen en contacte amb

els periodistes perquè

cobreixin la reivindicació.

En els temps que corren, i

malauradament, de

manifestacions n’estem

veient moltes. Els treballa-

dors de Nissan, Sony,

Roca, Frigo... han sortit al

carrer. Però també ho van

fer centenars de periodis-

tes el passat 14 de febrer

a Madrid per reclamar

una feina digna. A la

concentració es va anunci-

ar que el 20% dels llocs

de treball del sector

periodístic, 5.000, estan

en risc. I d’això, els

periodistes no en parlem.

Tot i el nostre poder, tot i

que està joc la nostra

professió, responem amb

silenci. 
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Silenci

el bloc

Quadern de bitàcola de l’hort comunitari

La desbandada del sector

immobiliari ens està deixant

la Vila plena de cases

tancades i solars abando-

nats; espais que degraden

el nostre entorn més proper.

Des de fa uns anys la gran

bombolla immobiliària està

transformant Gràcia, aca-

bant amb els locals que no

són prou rendibles econòmi-

cament: esplais, locals

socials, tallers tradicionals,

rendes antigues... fent

servir l’extorsió econòmica

amb preus abusius i l’asset-

jament quan els llogaters no

són desitjats. Tot això amb

el vist-i-plau d’una llei que

ens deixa absolutament

desprotegits.

La segona manera de

potenciar aquesta transfor-

mació és el control policial

de l’espai públic fins a

termes delirants. Qui no ha

presenciat el desallotjament

de rotllanes de joves

asseguts tranquil.lament en

una plaça a la mateixa hora

en què altres poden gaudir

de l’espai asseguts a la

terrassa del bar? Amb

massa assiduïtat es pot

observar com una anomena-

da “identificació rutinària” de

la policia acaba amb un

escorcoll vexatori en mig del

carrer... Serà aquest el

significat de “policia de

proximitat”?

Amb aquests antecedents,

diversos col·lectius de la

Vila vàrem proposar la

reutilització d’un solar com a

espai públic i d’esbarjo, on

Observatori de Gràcia

tribuna

poder passar una estona

entre veïnat, compartint

coneixements tot donant ús a

un entorn proper. El 25

d’octubre es va encetar

aquest procés, i amb el crit

de “els espais buits no fan

Gracia” un cercavila va iniciar

la creació d’un

hort col.lectiu al

carrer Banyoles

5. Una jornada

reivindicativa i

moltes hores de

feina han estat

suficients per

veure que el projecte funciona

gràcies a la implicació dels

veïns i veïnes i el suport de

diversos col·lectius del barri.

On durant més de quatre

anys hi havia un forat descui-

dat pel pas del temps, ara hi

trobem un espai ple i

autoorganitzat. El consell de

districte no s’ha pronunciat,

com tampoc ho ha fet en

casos d’assetjament o en

relació amb el veïnatge

afectat pel Pla Vallcarca. La

conselleria d’Interior va tractar

l’acció amb cautela, limitant-se

a vigilar

l’entrada al

solar amb vuit

Mossos

d’Esquadra

camuflats.

Però la

resposta de la

propietària no es va fer

esperar i va interposar una

denuncia “per usurpació”.

Com si estigués esperant

rebre l’ordre, la comissaria de

districte va actuar amb

celeritat. La identificació de la

persona que estava a l’hort en

MERITXELL DÍAZ

aquell moment va ser

contundent i vergonyosa. Els

agents no es van conformar

amb fer la identificació que

demanava el jutjat i van

aprofitar, ja a l’interior del

solar i lluny de les mirades

del veïnat, per fer-li un

escorcoll innecessari, amb

clara intenció intimidadora.

Això no obstant, quan

l’expedient va arribar a

mans del jutge, aquest va

desestimar la denúncia per

la seva inconsistència legal.

Un petit respir que ens

permetrà gaudir un temps

més d’aquest espai!!

I es per això que us volem

convidar a gaudir d’un espai

fet pel veïnat i a participar a

les activitats programades.

Omplim els solars, els

espais buits no fan gràcia!! 

VVVVVuit Muit Muit Muit Muit Mossos camuflatsossos camuflatsossos camuflatsossos camuflatsossos camuflats
van vigilar amb cautelavan vigilar amb cautelavan vigilar amb cautelavan vigilar amb cautelavan vigilar amb cautela
l’acció des de l’entradal’acció des de l’entradal’acció des de l’entradal’acció des de l’entradal’acció des de l’entrada
del solar de Banyolesdel solar de Banyolesdel solar de Banyolesdel solar de Banyolesdel solar de Banyoles
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L’Espai Jove a Gràcia

Esther Padró, consellera de CiU

tribuna
Àlex Bosch

La crisi i

Orson Wells

Camines i mires. Mires els aparadors i les

botigues. Botigues que anuncien desgràci-

es. Desgràcies que són conseqüència

d’aquests temps que ens ha tocat viure. Viure amb l’angoi-

xa d’una crisi que plana sobre nosaltres i que tant serveix

per explicar la desgràcia d’una família on tots els seus

membres estan a l’atur com per servir de reclam als apara-

dors de les botigues.

Botigues que tanquen i et proposen convertir-te en una

mena de voltor perquè t’aprofitis de la seva mort. Una mort

conseqüència d’una estranya malaltia financera que com bé

s’ha explicat va començar, per dir-ho d’una manera plane-

ra, quan un banc va donar crèdit a algú per comprar una

cosa que no podia pagar

per un preu desproporcio-

nat.

Desproporcionat com és,

també, aquesta crisi que

serveix per justificar-ho tot,

sigui el que sigui. I sigui

com sigui a la gent se li ha

posat la por al cos i tots plegats hem entrat en una mena

de depressió col.lectiva que ens impedeix mirar més

enllà.

Enllà hi ha la crisi, que ho impregna tot a l’alçada dels ulls i

no deixa veure. Veure hi veiem però la crisi soluciona

qualsevol pregunta. Pregunta com la que va plantejar una

empresa nord-americana als

ciutadans que van escoltar

aquell experiment radiofònic

d’Orson Wells anomenat La

guerra dels móns sense

saber que era un experi-

ment, que no era veritat. I la

veritat és que els que es

van creure que tot allò estava realment passant van inter-

pretar d’acord amb això el que veien per la finestra.

I si per la finestra veien que al carrer no hi havia gent

interpretaven que efectivament hi havia una invasió extra-

terrestre i que la gent s’estava recloent a casa; si hi havia

molta gent interpretaven que efectivament allò estava

passant i la gent fugia; i si la gent era l’habitual d’un dia

normal, doncs interpretaven que tota aquella gent no sabia

que una invasió alienígena estava a punt d’acabar amb el

món.

Un món que ara trontolla per una crisi que serveix per

justificar-ho tot, per interpretar-ho tot. 

la setmana

Els qui van creure queEls qui van creure queEls qui van creure queEls qui van creure queEls qui van creure que
tot allò estava passanttot allò estava passanttot allò estava passanttot allò estava passanttot allò estava passant
van interpretar d’acordvan interpretar d’acordvan interpretar d’acordvan interpretar d’acordvan interpretar d’acord
amb el que veienamb el que veienamb el que veienamb el que veienamb el que veien

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

Dissabte 14 de febrer a les

8 de la tarda es va inaugu-

rar oficialment el Centre OSI,

situat al carrer Gran de

Gràcia cantonada Santa

Rosa. Aquest era un dia

esperat pels joves de

Gràcia, és un equipament

del qual n’hem sentit parlar

molt durant molts anys, i

ara que ja el tenim, resulta

que hi ha un sector impor-

tant del jovent del barri que

no està content. Per què?

Com pot haver-hi algun jove

gracienc que no estigui

satisfet de tenir un equipa-

ment al Districte amb

múltiples sales de treball,

bucs d’ assaig, auditori,

sales polivalents... distribuït

tot aquest bé de Déu en 3

plantes i 2 sòtans? 

Doncs bé, molt senzill, se

sent enganyat. Se sent

enganyat perquè mentre el

Govern del Districte prego-

nava als quatre vents que

es construiria un equipa-

ment espectacular per als

joves de Gràcia, el que

realment estava passant és

que s’ estava projectant i

duent a terme un Espai Jove

a Gràcia. 

M’explico. L’ adquisició de la

finca on s’ ubica actualment

el centre era una oportunitat

per tenir un equipament

situat al Districte, però

evidentment estem parlant

de molts diners, dels quals

Gràcia no disposava. Així

doncs va ser l’Ajuntament

de la ciutat de Barcelona qui

va adquirir els terrenys,

convertint-se per això en un

equipament de la ciutat. 

Però éssent aquesta la història

el Govern del Districte es va

dedicar vendre a cop de titular

les excel.lències d’ un equipa-

ment per donar resposta a les

entitats joves de Gràcia. Doncs

ja tenim equipament i aques-

tes respostes no han arribat:

no existeix cap espai en tot el

centre que estigui pensar

perquè alguna entitat pugui

desenvolupar la seva activitat

de forma fixa, excepte el

Consell de la Joventut de

Barcelona (queda clar amb

això que es tracta d’ un

equipament de la ciutat). Així

doncs queden fora: esplais

que a dia d’ avui duen a terme

la seva activitat en condicions

més que qüestionables, els

castellers de Gràcia... entre

molts d’ altres. L’ única

esperança per als joves del

Districte és que sigui qui

sigui (perquè encara no se

sap) que hagi de gestionar

el Centre, tingui la bona

voluntat de prioritzar

aquelles entitats que exer-

ceixen la seva activitat al

barri alhora d’adjudicar les

sales, en cas que hi hagués

conflicte. I sí, a data actual,

amb l’equipament en

funcionament el Govern

encara no ha informat a

l’oposició quin serà el

mecanisme de gestió.  

Així doncs ens tornem a

trobar davant d’ una gran

oportunitat que s’ ha conver-

tit en una gran decepció per

a un col.lectiu, els joves,

que havien posat les seves

il.lusions en aquest equipa-

ment. Novament un gran

titular, escasses explicacions

i nuls resultats, tot amanit

amb l’ oportuna opacitat a

la qual el Govern ja ens té

acostumats. 

MERITXELL DÍAZ

La gran oportunitatLa gran oportunitatLa gran oportunitatLa gran oportunitatLa gran oportunitat
sssss’ha conv’ha conv’ha conv’ha conv’ha convererererertit en unatit en unatit en unatit en unatit en una
gran decepció per a ungran decepció per a ungran decepció per a ungran decepció per a ungran decepció per a un
colcolcolcolcol.....lectiu, els joveslectiu, els joveslectiu, els joveslectiu, els joveslectiu, els joves

A la gent se li ha posat laA la gent se li ha posat laA la gent se li ha posat laA la gent se li ha posat laA la gent se li ha posat la
por al cos i tots plegatspor al cos i tots plegatspor al cos i tots plegatspor al cos i tots plegatspor al cos i tots plegats
hem entrat en unahem entrat en unahem entrat en unahem entrat en unahem entrat en una
depressió coldepressió coldepressió coldepressió coldepressió col.....lectivalectivalectivalectivalectiva
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Política
Els portaveus preparen una reducció

del temps d’intervenció als plenaris
L’equip de govern anunciarà les línies de treball en lloc de repassar la feina feta

No es farà encara en el

proper ple de dijous que

ve 5 de març però amb

tota probabilitat sí en el

següent: la junta de

portaveus convocada

dimarts passat va tenir

com a resultat inesperat

un pla de reducció del

temps que es dedica a

l’informe dels consellers

de l’equip de govern en

els plens. Aquest punt de

l’ordre del dia és el que

se sacrificarà perquè

cada reunió del consell

municipal de Gràcia deixi

de durar quatre hores.

ALBERT BALANZÀ

Ningú s’havia atrevit a qüestionar
fins ara les maratonianes sessions
de debat que es produeixen cada
tres mesos al districte de Gràcia,
cada vegada que es convoca un
plenari, el qual va seguit de l’au-
diència pública on tenen la paraula
els veïns. L’acumulació d’interven-
cions polítiques del president, del
regidor i dels consellers provoca-
va habitualment que a l’audiència
veïnal ja no s’hi quedés ningú i
que els veïns preferissin fer sentir
la seva veu en els consells de bar-
ri, on tenen la paraula de manera
gairebé exclusiva i, a més, la res-
posta del districte, amb la presèn-
cia del president o del regidor és
immediata.
Però dimarts passat, en un debat
iniciat pel president Ricard
Martínez (ERC) i el conseller
d’ICV-EUiA, David Companyon
i seguit per la resta de presents,
Xavier Barberà (PSC), Carles
Agustí (CiU), Àlex López (ERC) i

Albert Belon (PP), es va comen-
çar a treballar en la junta de por-
taveus un pla perquè els consellers
de l’equip de govern redefineixin
les seves intervencions amb el pri-
mer compromís, assumit per tots
els grups, que aquests càrrecs del
PSC i ICV-EUiA reduiran el
temps de paraula i es dedicaran a
anunciar línies de treball en lloc
de repassar la feina feta.
Els portaveus van sortir dimarts
de la junta amb el compromís de
no aplicar encara la mesura en
aquest proper ple sinó en el se-
güent i d’utilitzar novament la ini-
ciativa de reunió extraordinària –
com fa dues setmanes es va fer
per analitzar els efectes de la ven-
tada i la inversió extra pel finan-
çament local– perquè d’aquí a un
mes hi pugui haver una nova tro-
bada que tanqui l’acord. 

EL DEBAT SOBRE ELS TEMPS D’INTERVENCIÓ EL VAN INICIAR DIMARTS PASSAT EL PRESIDENT RICARD MARTÍNEZ I EL CONSELLER DAVID COMPANYON

CiU recupera el document

de protocol de Musons

El grup municipal de Convergèn-
cia i Unió, aprofitant el debat
obert sobre el paper dels conse-
llers, va reobrir en la junta de por-
taveus de dimarts passat el debat
sobre la necessitat de definir el
tracte protocolari que es dispen-
sa als consellers del districte en
els actes públics. I per fer-ho va
rescatar l’anomenat document
Musons, el text elaborat ara fa dos
anys, abans de la seva mort, pel
qui va ser vicepresident del dis-
tricte i portaveu del PSC, Albert
Musons. El portaveu de CiU,

Carles Agustí, va explicar que, a
pesar de la posada en marxa de
l’Estatut del conseller a nivell de
ciutat, l’apartat de respecte
protocolari “no s’ha posat en mar-
xa”. “Vas als actes i ningú no sap
on t’has de posar”, va apuntar a
aquest setmanari. Agustí, que va
recordar que no és la primera
vegada que el seu grup defensa
la iniciativa de Musons, va afe-
gir que dimecres mateix va en-
viar el document a la resta de
portaveus perquè avaluïn un pos-
sible acord conjunt.

La comissió de joventut naufraga

amb l’assistència d’una sola entitat

A.B.

La comissió de joventut del dis-
tricte de Gràcia, que presideix la
consellera del PSC, Alícia Fernán-
dez, va viure dimarts una sessió en
la qual es va fer palès que ha deixat
de funcionar com a punt de debat
entre entitats i partits. Malgrat que
el debat sectorial està ben viu per
la posada en marxa de l’Espai Jove

de Gràcia la setmana passada, no-
més una entitat, els Castellers de
la Vila de Gràcia, va assistir a la
convocatòria, a la qual també s’hi
van afegir representants de CiU,
ERC i ICV i dos tècnics del dis-
tricte. El naufragi de la comissió,
com ja va passar fa dos anys amb
el consell ciutadà –ara reflotat– va
provocar la reacció de les porta-
veus de CiU i ERC a la comissió,

Esther Padró i Sandra Vélez, que
van manifestar la seva protesta ver-
bal a la presidenta de l’òrgan mu-
nicipal. Segons Padró, la comissió
va ser una “vergonya” i va acusar
Fernández de “no informar de res
nou” i de no dinamitzar prou el
seu àmbit. En un comunicat, Vélez
va assegurar que l’absència gaire-
bé total d’entitats és el fruit de la
“manca de polítiques de joventut

UN MOMENT DE LA INAUGURACIÓ DE L’ESPAI JOVE DE GRÀCIA, EL PASSAT 14 DE FEBRER

CEDIDA: CONSELL DE JOVENTUT DE BARCELONA / BERTA ALARCON

ÈRIC LLUENT

Fernández parlarà amb les associacions per remuntar la situació

al districte”. En un primer mo-
ment, segons fonts de Convergèn-
cia i Unió, els dos grups munici-
pals s’havien plantejat fer un co-
municat conjunt de protesta, però

Esquerra no va acceptar finalment
la proposta. La consellera de Jo-
ventut Alícia Fernández ha avan-
çat que parlarà amb les entitats per
remuntar la situació. 

breus

El PSC envia

una delegació

de suport al PSE

Un grup de militants de l’agrupa-
ció socialista del PSC de Gràcia,
encapçalats pel conseller Carles
Maggi, s’ha traslladat aquesta set-
mana a Euskadi per donar suport
a la candidatura de Patxi López a
lehendakari. Aprofitant els auto-
cars que ha organitzat la federa-
ció de Barcelona del PSC, la de-
legació gracienca ha participat
bàsicament en el míting final del
PSE a Bilbao, al pavelló de la Casi-
lla, amb la presència també de
José Luis Rodríguez Zapatero. 

CiU, ERC i EUiA

reobren el debat

del nom d’espais

El portaveu d’EUiA, David
Companyon, s’ha mostrat par-
tidari aquesta setmana al seu
bloc de reobrir la reivindicació
per al canvi de nom del carrer
Secretari Coloma i de batejar
el CEIP Bailèn amb el nom de
l’exdirigent del PSC de Gràcia,
Albert Musons. La proposta co-
incideix amb la idea de CiU de
fer una comissió al districte que
estudiï també el rebateig d’altres
carrers com Ramiro de Maeztu
i la iniciativa d’ERC de nomi-
nar Ovidi Montllor a l’auditori
de l’Espai Jove. 

Els graciencs

posen un 6,2 a la

gestió municipal

Segons l’enquesta de serveis, els
graciencs puntuen la gestió mu-
nicipal amb un 6,2. El 49, 5 per
cent dels enquestats creuen que
es fa una tasca normal i el 32,3
per cent, bona o molt bona. 
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El nou pla d’acollida d’immigrants

pretén la seva integració a les entitats
El Districte planteja l’elaboració d’una guia de recursos per a persones nouvingudes

La poca presència de

persones nouvingudes en

el teixit associatiu, el

dèficit formatiu, les difi-

cultats en l’accés a l’habi-

tatge, l’atur i les expectati-

ves d’ocupació i la poca

utilització dels recursos

de promoció social són

alguns dels principals

factors d’exclusió que el

Districte ha detectat en la

fase de diagnosi del pla

d’acollida d’immigrants

presentat dijous. Ara

s’engega un debat per

fixar les línies d’interven-

ció del pla i així començar

a treballar.

MERITXELL DÍAZ

El Districte ha presentat aquest di-
jous el diagnòstic del pla d’acolli-
da per a la nova immigració, que
pretén centralitzar tota la informa-
ció de serveis que hi ha a la Vila
per a aquest col.lectiu. Per això,
una de les propostes que planteja
el consistori, però que encara està
per aprovar, és l’elaboració d’una
guia dels recursos existents a Grà-
cia per a immigrants, a l’estil de
les guies de recursos musicals. Da-
vant de la poca presència de per-
sones nouvingudes a les entitats de
Gràcia, es proposa una major par-
ticipació i implicació per part de
les associacions locals. El pla té dos
eixos, promoure les capacitats d’in-
clusió de la població receptora i
millorar els dispositius d’acollida.
Sobre el primer eix, es pretén in-
cidir en la mediació social i cultu-
ral, aconseguir una major coordi-

nació dels recursos i els agents so-
cials, i lluitar contra els estereo-
tips sobre els immigrants. Pel que
fa als dispositius d’acollida, es pro-
posa millorar la coordinació de
situacions de necessitat i incremen-
tar la fiabilitat i els nivells d’infor-
mació amb els nouvinguts. La di-
agnosi ha d’avançar ara cap a les
línies d’intervenció, entre les que
hi figura estendre els plans d’aco-
llida a les AMPA de Gràcia, el pro-
jecte del Coll Benvingudes al barri
i ampliar l’experiència dels patis
oberts. El debat per concretar
aquestes mesures es va iniciar di-
jous amb la intenció de posar-lo
en marxa el més aviat possible. 

La Vila concentra la xifra

més elevada d’estrangers

La Vila de Gràcia és el barri de
Gràcia on viuen més immi-
grants, un total de 9.083 perso-
nes, el que representa el 17,8
per cent de la seva població to-
tal. El Camp d’en Grassot i Grà-
cia Nova ocupen la segona po-
sició amb 4.411 estrangers. A
continuació, Vallcarca-Peni-
tents, amb 2.126; La Salut, amb
1.521, i el Coll, amb 966. Els
grups de persones estrangeres
més presents al Districte seguei-

xen sent els italians, seguits dels
francesos, els argentins, els
equatorians, els bolivians, els
peruans i els alemanys. Segons
les dades estadístiques de
l’Ajuntament de l’any 2007, la
població estrangera de Gràcia
es dividia segons els següents
percentatges, el 45,15 eren
americans; el 42,37, europeus;
el 7,81, de l’Àsia; el 4,45, afri-
cans, i tan sols el 0,22,
d’Oceania.EEEEENTRANTRANTRANTRANTRA     AAAAA     WWWWWWWWWWWWWWW.....INDEPINDEPINDEPINDEPINDEPENDENTENDENTENDENTENDENTENDENT.....CACACACACATTTTT
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UN JOVE ARGENTÍ, QUE TREBALLA A UN BAR DE LA VILA

ÈRIC LLUENT

gent del barri

Per a Dolors Cecília, la màgia
de Sant Medir és la quantitat de
gent que aplega. “És emocionant
veure com els infants t’esperen
amb les bosses obertes per collir
els caramels. També la gent gran,
que sempre es queixa de dolors i
el dia de Sant Medir, s’ajup, cri-
da i riu. Aquest any, amb la cri-
si, cal que tothom surti al carrer

Meritxell Díaz

Sant Medir, antídot per un dia

Fa 27 anys que Dolors Cecília és membre de la colla

Timbaler del Bruc i des fa cinc, la presideix. Quan

parla de la festa de Sant Medir, ho fa amb emoció.

arribar als 137 i vam sortir amb
onze camions”. El proper dimarts
3 tenen previst llençar 4.000 quilo-
grams de caramels, entre el matí i
la nit. “A mi m’agrada més el dia,
sortim del bar que és la seu, a
Bruniquer amb Montmany, i fem
un recorregut que passa per les ca-
ses dels membres del Timbaler. Amb
la llum del dia pots veure la gent
que et crida; això sí, a la nit, quan
tombes per Nil i Fabra i entres al
carrer Gran, és molt emocionant”,
explica Dolors. El Timbaler del

a passar-ho bé”, subratlla. I és que
Sant Medir es converteix per un
dia en l’antídot a tots els mals.
Vicenç Soler, que va ser president
del Timbaler durant 40 anys, asse-
gut al costat de Dolors recorda que
la colla va ser fundada al 1964 per
Lluís Castillo i ha viscut èpoques
de més i de menys socis. Ara són
una cinquantena, “però un any vam

LA PRESIDENTA DE LA COLLA TIMBALER DEL BRUC, DOLORS CECÍLIA

Dolors Cecília és presidenta de la colla Timbaler del Bruc

Bruc, que destaca per ser una de
les colles que es desmarca de la Fe-
deració a l’hora de comprar cara-
mels, aplaudeix la proposta de fer
entrar publicitat als embolcalls dels
dolços. Cecília s’acomiada amb una
anècdota: “La il.lusió per Sant

Medir passa de generació en ge-
neració. El meu nét de deu anys
em deia l’altre dia que, si quan
jo em retiri, podria ser ell el pre-
sident de la colla”. Aquest di-
marts, quan la veieu, no dubteu
en cridar el seu nom. 

MERITXELL DÍAZ

M. D.

Transports Metropolitans de
Barcelona estudia la creació
d’una línia 24-express per donar
resposta a la demanda dels tu-
ristes que van al Park Güell.
Aquesta proposta figura al Pla
de Busos 2009-2012. Segons el
recorregut que es detalla, la lí-
nia tindria l’origen i el final al
carrer Camèlies, al costat del
Nou Sardenya, i efectuaria un
total de dotze parades en el seu
recorregut, Travessera de Dalt-
Larrard, Lesseps, Príncep
d’Astúries-Via Augusta, Passeig
de Gràcia-Roselló, Passeig de
Gràcia-Consell de Cent, plaça
Catalunya-Passeig de Gràcia,
plaça Catalunya-Ronda Sant
Pere, Passeig de Gràcia-Aragó,
Passeig de Gràcia amb Diago-
nal, Fontana, Lesseps i Traves-
sera de Dalt amb Torrent de les
Flors. TMB estima que el temps
per cobrir aquest recorregut de
9.000 metres és de 40 minuts.
La nova línia exprès es combi-
naria amb L-24 actual, sense
substituir-la. Durant els dies fei-
ners hi hauria quatre vehicles
per fer la ruta, mentre que els
dissabtes i diumenges serien tres.
L’empresa que gestiona els au-
tobusos urbans de la ciutat pro-
posa que la línia es creï al 2010
i calcula que tindria 457.548 vi-
atgers l’any. D’altra banda, pre-
veu també apropar el bus turís-
tic a l’entrada del Park Güell,
amb la creació d’una parada a
Rambla Mercedes.  

TMB vol crear

un bus ràpid

en direcció al

Park Güell
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Què és SerHogarSystem?
Som una empresa, que com a centre
col·laborador de la Generalitat, oferim un
ampli ventall de possibilitats per solucionar
totes les necessitats de servei domèstic i
assistencial, adaptant els nostres serveis a
totes les necessitats i demandes que puguin
sorgir. Nosaltres no som una agència de
col·locació, i per tant ens encarreguem de
realitzar un rigorós procés de selecció de
personal, per tal de seleccionar el candidat
idoni en funció de les necessitats concretes,
sempre contrastant referències. Fem
seguiment de les tasques, i a més realitzem
cursos de formació i reciclatge.

Què oferiu?
- Neteja: des de la realització de neteges
generals en moments puntuals, fins a la
prestació de serveis continuats.
- Bugada i planxa: En el seu domicili o a
través del nostre servei integral.
- Atenció i cura de nadons i nens: Prestació
de serveis integrals des d’acompanyament
i recollida de nens a l’escola fins a l’atenció
en el domicili.
- Geriatria: Assistència en el domicili a
persones grans per a la seva higiene
personal, mobilitzacions, ajuda en les
tasques de la llar i companyia.
- Atenció a malalts: Vetlles diürnes i
nocturnes en domicilis i hospitals.
- Interines: Personal de servei domèstic que
pernocta en el domicili del client.
En tots aquests serveis és el client qui
escull, en funció de les seves necessitats
quan i com. Nosaltres li platejarem la
modalitat que millor solucioni la seva
demanda de personal.

Quines son les vostres premisses?
En basem en quatre premisses bàsiques:
Qualitat, Flexibilitat, Garantia i Seguretat.

SERHOGAR SYSTEM
C/ Francisco Giner, 14
(al costat de Pl. Lesseps).
Tel. 93 342 45 47
shsbarcelona2@serhogarsystem.com
www.serhogarsystem.com

Som conscients de la responsabilitat del
nostre treball, és per això que estem
sempre a disposició del client per
solucionar qualsevol tema que sigui
important per a ell, o el seu entorn. Per a
nosaltres és imprescindible el respecte pels
clients, i que tant el client com el
treballador o la treballadora estiguin a
gust, això és gratificant per a totes dues
parts, i a nosaltres ens dona la satisfacció
de feina ben feta.

Per què vau escollir Gràcia?
Gràcia és un barri molt agradable. No exis-
teix la sensació de distanciament que sol
haver-hi en les grans ciutats, hi ha més
caliu. Nosaltres fem vida de barri, i estem
molt a gust aquí.

Per què ens animeu a visitar-vos?
Ens avalen 25 anys d’experiència al sector,
i el nostre treball va més enllà de cobrir
el servei demanat, estem sempre a
disposició del client i cerquem la solució
més adient als problemes, situacions i/o
necessitats que ens planteja qui ens ve a
visitar.

Us voleu

anunciar en

algun dels

nostres

especials?

Truqueu-nos al

692 601 261

o envieu un mail a

publicitat@debarris.com

amb la referència Independent Gràcia
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Amb motiu del desè aniversai del
tractat d’Ottawa per la prohibi-
ció de les mines antipersonals,
els col.lectius BCMerda! i Mo-
viment per la Pau faran un pun-
xada de caques de gos a la plaça
Joanic el proper 1 de març a
les 11 hores. L’acció s’emmarca
dins d’una campanya que se ce-
lebra a una quarantena de paï-
sos. Les banderoles amb què es
marcaran les caques duran mis-
satges com Zona minada, zona
emmerdada; Desminar és una fei-
na de merda; Això podria ser una
mina, i si en trepitgessis una, què?
o Aquí són merdes, allà són mi-
nes. Durant l’acció s’informarà
sobre la situació actual de les
mines antipersonals i es recolli-
ran signatures per donar suport
a la campanya internacional. Mo-
viment per la Pau exigirà també
l’acceleració de l’entrada en vi-
gor del nou tractat per prohibir
les bombes de dispersió. 

Moviment per

la Pau fa una

acció contra

les mines

El soroll, la neteja i l’aparcament són

els principals problemes a Gràcia

M. DÍAZ

Dels 503 graciencs enquestats en
relació als serveis municipals, el
17,4 per cent ha assegurat que el
problema més greu al districte
són els sorolls. La neteja ocupa
la segona posició (9,7 per cent),
seguida de l’aparcament (7,1 per
cent) i dels problemes associats
a la immigració (4,9 per cent).
L’ampliació de la mostra permet
arribar al nivell dels barris i ma-
tisar aquests percentatges. A la
Vila, el soroll segueix ocupant la
primera posició, mentre que el
segon lloc els enquestats l’han

deixat en blanc i el tercer és per
als problemes associats a la im-
migració. Als barris de Vallcarca,
el Coll i la Salut és el primer lloc
el que ha quedat en blanc, men-
tre que l’aparcament i la neteja
se situen com a segona i tercera
preocupació. El Camp d’en
Grassot i Gràcia Nova també

han deixat buida l’opció del pro-
blema més greu i la neteja i els
sorolls són les seves segona i ter-
cera preocupació.
Les principals demandes dels
graciencs són, en aquest ordre,
millorar la neteja, tenir més i mi-
llors zones verdes, i incrementar
la seguretat. En el cas específic

SI BÉ ELS MOBLES VELLS HAURIEN DE BAIXAR-SE A LA NIT, MOLTA GENT HO FA DURANT EL DIA

El soroll és el problema

que afecta més directa-

ment als graciencs,

segons revela l’enquesta

de serveis municipals

2008. La segona preocu-

pació és la neteja i la

tercera, l’aparcament.

L’habitatge, que en

l’enquesta del 2007

encapçalava el rànquing,

ha quedat desbancat a

les últimes posicions.

MERITXELL DÍAZ

Segons l’enquesta de serveis municipals, els veïns puntuen el districte amb un 7,7

dels barris del nord la reivindi-
cació és que hi hagi més aparca-
ment i que sigui més barat.
Sobre la pregunta què és el que
més li agrada del barri, a Vallcar-
ca, el Coll i la Salut la resposta
majoritària és la tranquil.litat,
mentre que a la Vila i a Gràcia
Nova-Camp d’en Grassot desta-
quen la cordialitat de la gent i la
familiaritat.
Un 31 per cent dels enquestats
considera que Gràcia ha millo-
rat en el darrer any, el 45,9 per
cent pensa que està igual i el 20,3
per cent, que ha empitjorat. El
49,2 per cent es mostra optimis-
ta sobre el futur i diu que el dis-
tricte millorarà. Els ciutadans que
han participat a l’enquesta tam-
bé han donat una nota sobre la
seva satisfacció de viure a Grà-
cia i la puntuació mitjana és de
7,7, per sobre de la qualificació
de Barcelona (7,6). El 66,3 per
cent dels enquestats creu que
Gràcia és un dels millors distric-
tes de la ciutat. 

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

IIIII     COMENTACOMENTACOMENTACOMENTACOMENTA     LALALALALA     NOTÍCIANOTÍCIANOTÍCIANOTÍCIANOTÍCIA

GUIA
GASTRONÒMICA

DE GRÀCIA

ANUNCIA’T

EN

AQUESTA

PÀGINA.

TRUCA AL

692 601 261
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‘Emulsió de ferro’
Aquesta novel.la, la primera de Sebastià Jovani, no és una narració negra clàssica. Mescla de gèneres,

és una obra que, com en èpoques passades, cal llegir entre línies i que convida a jugar-hi. Retrat retallat

de Gràcia i d’una època, a les seves pàgines hi veiem desfilar personatges i locals ben coneguts, alguns

d’aquests una mica disfressats, d’altres no gens. ‘Emulsió de ferro’ està editat per La Magrana

l’autor

Sebastià Jovani (Barcelona,

1977) va cursar estudis de filoso-

fia i es va especialitzar en estèti-

ca. És poeta, articulista, assagista

i ara, també novel.lista. Ha actuat

a nombrosos festivals i certàmens

i, juntament amb la cèl.lula d’in-

tervenció cultural Usted es un

colectivo, organitza inopinades

vetllades d’arqueologia literària i

cabaret dadà. Va publicar l’assaig

Los libros del diablo, i prepara amb

un nodrit escamot de poetes

barcelonins una antologia d’autors

inèdits. Forma part de l’equip de

direcció artística de Gràcia Terri-

tori Sonor, responsable, entre d’al-

tres atemptats, del Festival LEM de

música experimental. Emulsió de

ferro és el seu primer intríngulis

de llarga durada.

La matinada del 18 de novembre de

1976 algú és conduït en silenci de

processó a un indret que sap que

serà la darrera parada del seu

desesperat trajecte. És un forat humit

on fins i tot el silenci hi ressona

amenaçador i on resulta impossible

distingir entre el dia i la nit, tot i que

això per a ell és irrellevant, perquè fa

una hora (o potser dures?) que li ha

cobert el cap amb alguna cosa que el

manté en una llòbrega inòpia. Fa una

estona se l’enduien per la força de la

pensió on s’amagava des que va

arriba a la ciutat dos dies enrere;

abans de fer-lo pujar al cotxe ja tenia

aquella mena de caputxa lliga al

voltant del coll. Recorda ben

poca cosa més. Un motor

sorollós i un trajecte ple de

giragonses. El passat s’esvaeix

i el futur avança inexorable:

d’aquí a exactament quatre

minuts algú que mai haurà

arribat a veure li dispararà

tres cops a boca de canó. El

tercer tret serà mortal.

Abans que això passi intenta

articular unes paraules que els

seus segrestadors no entenen.

No els fa falta entendre’l.

Només mantenir l’ànim glacial i

assegurar-se que el pols no

tremoli. I davant d’un descone-

gut a qui li han esborrat la

cara això resulta força senzill.

D’aquí a tres minuts i mig un

d’ells traurà el fiador de

seguretat del revòlver i, sense

pensar-s’ho, amb determinació

d’atleta, dispararà. Un. Dos.

Tres.

Passats quatre minuts, algú

donarà unes indicacions

precises. “Tenemos que

deshacernos de todo esto”,

dirà sense aixecar la veu. La resta

serà ja tot pura rutina.

“Sí, jo era allà, i he vist el que he

vist, que és justament el que ja li he

dit, però no tinc ni la més mínima

idea del que ha passat. Vull dir del

que ha passat abans. M’entén, oi? Jo

arribo i em trobo un mulé allà tot

tieso, dono veus a la gent perquè

tard o d’hora tothom s’assabenta de

les coses i millor que ho sàpiguen

abans que no pas que s’ho trobin

allà, que després la gent reacciona

davant d’aquesta funya. M’entén?

Sap per on vaig? Jo aviso i la gent

apareix, apareixen tots perquè això

ha passat al barri, just acoi, a la

nostra plaça, i trobo normal que els

que vivim o passem per acoi, pues

això, que hi siguem. Però jo només

sé el que he vist, que és el que hi

havia allà, ni més ni menys. Maripén

a la plaça, mala manera de comen-

çar el ratxí. I prou. Jo no sé ni vull

saber res més, n’atxinelo gutet.”

[...]

Dietari de Víctor Neige,

19 de novembre de 1976

El Viñes és imbècil.

Penso això assegut al tamboret del

balcó escrutant el cel que a Gràcia

sempre sembla diferent del de la resta

de la ciutat. Un cel que viu aliè a la

grisor dels barris alts i a l’espessor

entre ocre i bruna del cinturó industri-

al. Especialment quan voreja el

vespre. Llavors pren el to d’una

enorme galta enrojolada, i sota el seu

influx els edificis semblen peces de

terracota treballades al foc de la

caldera.

Recordo que quan era un nano la

gent tenia el costum, quan arribava

l’estiu, de deixar anar des de les

balconades i els terrats uns globus

dins dels quals hi cremava una petita

flama; com si fossin fanalets xinesos

de festa major. Els globus, però, eren

ingràvids, lleugers com un pensa-

ment, i un cop s’alliberaven quedaven

suspesos a l’aire a una gran altura,

tocant aquell cel rogenc com un

mantell de falsos estels. Aquesta

imatge sempre havia explicat per a

mi el que era el barri. Ara ja no hi ha

globus, però el cel es resisteix a

perdre el color. Encara em puc

quedar embadalit mirant-lo, esperant

que algun globus d’aquella època

aparegui surant endarrerit, jugant a

fet i amagar amb alguna cornisa. El

busco mentre intento convèncer-me

que encara existeix per alguna banda

un rastre d’innocència.

Però el món, i amb ell el barri, s’ha

tornat fosc i adult. Com jo. La pell es

torna cendrosa i massa sovint la

il.lusió, un gest d’humor absurd. Per

això no aguanto gaire estona cercant

inútilment el globus. Per això els

meus pensament tornen ràpidament

al Viñes, aquest imbècil malparit amb

placa, sempre frisant per enterrar-

nos sota la merda. 

la presentació

L’Heliogàbal acull el proper diven-

dres 6 de març la presentació del

llibre Emulsió de ferro, publicat

per Edicions La Magrana. Hi

intervindran, però mai moderaran,

Víctor Nubla i Ramon Soler. Hi

actuaran Miquel Àngel Marin i

Andreu Subirats. La música

d’afterwards anirà a càrrec de

Lucía Lijtmaer. La presentació

començarà a les 21 hores.

Heilogàbal

Ramon i Cajal, 80
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L’antic casino La Violeta i el seu futur. La periodista

Patricia Gabancho parlarà el proper dijous sobre la des-

trucció dels espais vius i, en concret, sobre el cas de La

Violeta. Els Amics i Amigues de La Violeta han activitat

un cicle de conferències per debatre com es veu des del

món de l’arquitectura, el periodisme o l’antropologia l’en-

derrocament d’aquest edifici.

Dijous 5 de març, a les 20.30

La Violeta (Sant Joaquim amb Maspons)

recomanem

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

MERTIXELL DÍAZ

Electric Bar (Travessera de

Gràcia, 233), a les 21 h

Concert: Eli Gras.

Heliogàbal (Ramon i Cajal,

80), a les 22 h

� 2 de març

Pop: Las chicas se desnudan.

Electric Bar (Travessera de

Gràcia, 233), a les 22 h

� 3 de març

Festa de Sant Medir.

Carrers de Gràcia

Enreda’t amb l’acció: Peter

Pan.

Vine a fer un cafè amb... El

mar de todos los muer-

tos, de Javier Argüello.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20), 19 h

Seminari ‘La crisi en el ca-

pitalisme actual. Fona-

ments i diferents impac-

tes’. Xerrada: Introducció

a la teoria de la crisi en

el capitalisme.

CC La Sedeta (Sicília, 321),

a les 19.30

Biblioteca de nit, poesia:

Cercle de poetes deca-

dents.

EXPOSICIONS

� 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)

� Del 2 al 8 de març

Exposició: La Petjada

ecològica.

Lluïsos de Gràcia (Plaça

del Nord, 7)

Exposició: Sí a Kyoto.

Orfeó Gracienc (Astúries, 83)

Exposició: Els espais li-

torals.

El Cercle (Ros de Olano, 9)

� 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)

� Fins al 12 de març

Exposició: Les llengües

del món.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20)

� Fins al 4 d’abril

Exposició: 18 anys del

Pont d’Arcalís.

CAT (Travessia de Sant

Antoni, 6), a les 17 h

ACTES

� 27 de febrer

Xerrada: L’aigua al món.

Centre de Recursos Barce-

lona Sostenible (Nil i Fabra,

20), 18 h

Dia Internacional de la

Dona: Les dones a

l’Amèrica Llatina, la mi-

rada del sud compartida

per les dones del nord.

Ateneu Rosa de Foc

(Verntallat, 26), a les 20 h

Biblioteca de nit: Automas-

satge.

Bibl. Vila de Gràcia (Torrent

de l’Olla, 104), a les 21 h

Concert: Aixònoéspànic.

CC La Sedeta (Sicília, 321),

a les 21 h

Concert: Putan Club.

Heliogàbal (Ramon i Cajal,

80), a les 22 h

Concert de pop: Rod Roz.

Associació cultural Albri-

cias (Robí, 5), a les 22 h

� 28 de febrer

Viatge per l’alimentació tra-

dicional i actual: Xerrada

formativa sobre l’ali-

mentació i l’origen dels

aliments, a càrrec d’Enric

Miró i tallers de cuina a

partir de la patata i el

blat de moro per a in-

fants i famílies.

CEIP Baldiri Reixac (Olot), a

les 11 h

XXII Festival Tradicionàrius:

Els Tranquils.

Mercat de Lesseps (Verdi,

20), a les 12 h

Vetllada: De monstres.

Chivo expiatorio.

Albricias (Robí, 5), 21 h

Concert: Correo Luna,

amb The Happy Band of

Japan.

La Cova de les Cultures (Àn-

gel, 12), a les 21.30

Representació teatral: Cen-

tral Park West.

Bibl. Vila de Gràcia (Torrent

de l’Olla, 104), a les 18 h

Jornades Assaig General.

Pensament en procés:

Maurici Serrahima, amb

Pere Gimferrer, Jordi Malé i

Xavier Pla.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20), 19 h

Narradora oral: Numancia

Rojas.

Electric Bar (Travessera de

Gràcia, 233), a les 22 h

� 4 de març

Taller itinerari: El cistell de

la compra responsable.

CRBS (Nil i Fabra, 20), a les

18 h

El Cercle (Santa Magdale-

na, 12), 22 h

� 1 de març

Cloenda del Trofeu de Tea-

tre Vila de Gràcia, amb GFT

Sotacabina.

Lluïsos (Plaça del Nord, 7),

a les 18 h

Representació teatral: Cen-

tral Park West.

El Cercle (Santa Magdale-

na, 12), 18 h

25a Trobada de Corals

de Gràcia.

La Salle (Pl. del Nord), 18 h

Jam session: Albert Vila

Trio.

Biblioteca Vila de Gràcia

(Torrent de l’Olla, 104), a

les 21.30

Jazz: Geni Barry.

Electric Bar (Travessera

de Gràcia, 233), 22 h

Concert: Stanley Brinks

i Freschard.

Heliogàbal (Ramon i

Cajal, 80), a les 22 h

� 5 de març

El món dels tovets.

Biblioteca Vila de Gràcia

(Torrent de l’Olla, 104), a

les 18 h

Verdinada. Xerrada: Ex-

tractes de plantes per

tractar l’hort.

Lluïsos (Plaça del Nord,

7), a les 19 h

Vine a fer un cafè amb...

Ausiàs Marc, Per ha-

ver d’amor vida, amb

Josep Pujol i Francesc

J. Gómez.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20), 19 h

Concert: No Snow i

Narwhal.

Heliogàbal (Ramon i

Cajal, 80), a les 21.30

Cabaret Hoffman: Ales-

sandra Patrucco.

Electric Bar (Travessera

de Gràcia, 233), 22 h

Concert de l’Alfa en viu:

Guillermo Trevijano.

Alfa (Gran de Gràcia, 36),

a les 22.45

� 6 de març

Taller: Exercicis tea-

trals per passar-s’ho

pipa.

La Quimera (Verdi, 28,

baixos), a les 20 h

Presentació del llibre:

Emulsió de ferro, de

Sebastia Jovani.

Heliogàbal (Ramon i

Cajal, 80), a les 21 h

Concerts: Ultraido +

Sólo Re.

CC La Sedeta (Sicília,

321), a les 22 h

XXII Festival Tradicionà-

rius: Gai Saber (con-

cert) + Sans & Fot

(ball).

CAT (Travessia de Sant

Antoni, 6), a les 22 h



12

de Gràcia
27 de febrer de 2009

l’independent

12

Cultura
Miralles i Estivill impulsen un nou

festival de música folk a l’Astrolabi
Cada últim divendres de mes pujarà a l’escenari un integrant de l’agrupació Grup de Folk

Potser la gent no els

coneix o ja no els recor-

den. Però als anys setan-

ta eren el referent del

folk en català. Són el

Grup de Folk, un conjunt

de músics que versio-

nen autors americans

com Pete Seeger o Bob

Dylan. El Grup de Folk

és el protagonista del

recent nascut festival

Folkosarius, engegat

per l’escriptor i també

músic Francesc Miralles,

amb la col.laboració del

bar L’Astrolabi.

EL GRUP FALSTERBO MARÍ VA SER L’ENCARREGAT D’INAUGURAR EL FESTIVAL FOLKOSARIUS AL GENER

CEDIDA: ALBERT VILALTA

JORDI SUGRAÑES

El festival Folkosarius 2009 neix
degut a la complicitat entre Fran-
cesc Miralles i Eduard Estivill, co-
negut popularment per la seva fei-
na com a metge i component del
Grup de Folk. “Fa uns anys que
treballem junts i, a mi, m’agrada
molt el seu repertori”, explica Mi-
ralles. El festival té previst dotze
concerts a l’any, que se celebra-
ran al bar L’Astrolabi l’últim di-
vendres de cada mes. Però a cau-
sa del gran nombre de compo-
nents de la formació, cada diven-
dres tocarà un dels músics del
Grup de Folk. L’objectiu és recu-
perar el seu repertori i mostrar-
los als joves cantants que freqüen-
ten l’Astrolabi. “És una pena que
els actuals artistes no els coneguin,
quan són dinosaures –en el mi-
llor sentit de la paraula– del folk
català”, comenta Miralles. D’aquí
el títol del festival i el seu logotip
(un dinosaure tocant una guitar-
ra), realitzat per Purificación
Hernández. Els socis del bar com-

parteixen la idea de barrejar en el
mateix espai joves promeses amb
aquests artistes experimentats.
“Després del concert, totes dues
generacions d’artistes poden par-
lar i compartir idees”, explica Jordi
Cantavella, un dels socis del lo-
cal. Segons Cantavella, l’èxit del

festival dependrà en bona mesura
de les ganes dels diferents com-
ponents del Grup de Folk d’invo-
lucrar-s’hi. “Nosaltres estem
oberts a que vinguin sempre que
vulguin”, indica Jordi Cantavella,

Magatzem d’Ars porta l’adaptació

teatral de ‘Heidi’ al Teatreneu

REDACCIÓ

L’adaptació teatral de la sèrie de
dibuixos animats Heidi arriba
aquest diumenge 1 al Teatreneu,
de la mà de la companyia gracien-
ca Magatzem d’Ars. La represen-
tació està adreçada a un públic
entre els tres i els deu anys, tot i
que els membres de la compa-
nyia asseguren que es tracta d’un

espectacle familiar pensat perquè
“grans i petits puguin gaudir amb
el bon humor i l’acurada posta
en escena”. Heidi narra la infan-
tesa d’una nena que viu a les
muntanyes amb el seu avi, el seu
amic Pedro i els animals, així
com amb la seva tieta Dete, que
l’enganya per anar a viure a la
ciutat. Un cop allà la seva vida es
començarà a complicar. Afortu-

nadament, coneix a la seva ami-
ga de l’ànima, Clara, una noia
que va en cadira de rodes. El di-
rector de l’obra, Albert Pueyo,
destaca que és una peça “entra-
nyable, feta amb amor i amb un
treball interpretatiu acurat”.
El text de Johanna Spyri ha tin-
gut adaptacions ben diverses tant
a la gran pantalla com a la televi-
sió i als teatres en versió musi-

LES AVENTURES DE ‘HEIDI’ ARRIBEN AL TEATRENEU

CEDIDA

L’obra estarà en cartell els dissabtes i diumenges del març i l’abril

que recorda que altres artistes que
han passat pel bar els han decebut
degut a la seva poca humilitat.
Segons Cantavella, “per ells ha de
ser un repte, perquè ja porten
molts anys tocant, però tocar en
un bar petit és com una espècie
de laboratori on podran compro-
var si el seu repertori encara fun-
ciona”. Els encarregats d’inaugurar
el festival van ser el grup Falsterbo
Marí, el 30 de gener passat, que va
fer un recorregut per les cançons
que han marcat la seva trajectòria.
Èxits com Puff, el drac màgic, L’es-
tranya joguina, Quan el sol es pon o
El dia que el vaixell vindrà van so-
nar en un bar ple de públic. Aquest
divendres 27 el Folkosarius té com
a convidat l’artista Oriol Tramvia.
En els propers pujarà a l’escenari
Jaume Arnella. 

El músic Oriol

Tramvia actua el

27 de febrer en el

Folkosarius

la formació

L’agrupació Grup de Folk va
sorgir dins del moviment de
la Nova Cançó entre els anys
1967 i 1968. No era una for-
mació fixa, per ella hi van pas-
sar músics com Jaume Arnella,
Pau Riba, Jaume Sisa, Josep
Molí, Eduard Estivill, Joan
Boix, Xesco Boix i Oriol Tram-
via, entre molts d’altres. El seu
objectiu va ser recuperar les
cançons populars catalanes i,
a banda, van adaptar cançons
d’arreu del món. La seva ac-
tuació més sonada va ser dins
del Festival Folk del Parc de la
Ciutadella el maig de 1968,
que va comptar amb 9.000
persones de públic.

cal. L’adaptació de Heidi que pre-
senta la companyia Magatzem
d’Ars es podrà veure tots els dis-

sabtes i diumenges dels mesos de
març i abril a la sala del carrer
Terol. 

M.D.

El cicle Nits Clàssiques estrena
un nou escenari, l’Espai Jove de
Gràcia, on clourà l’onzena edi-
ció d’aquest festival de música.
Els altres tres concerts seran als
escenaris habituals, la biblioteca
Jaume Fuster i l’església de San-
ta Maria. El cicle arrenca amb
el tradicional concert de Sant
Medir aquest divendres 27, amb
el debut de l’orquestra Arcam-
bra de l’Orfeó Gracienc. Sota la
direcció de Marnix Willen inter-
pretarà peces de Mendelssohn,
Mozart, Enric Morera i Edward
Elgar. La Coral Espígol i el quar-
tet La Negrina pujaran a l’audi-
tori el divendres 6. El repertori
inclou des de cançons tradicio-
nals catalanes i irlandeses a com-
posicions de Francisco Guerre-
ro. El concert d’orgue i cor, amb
Amaia Goñi i la Coral Gencia-
na, serà el dia 13 a Santa Maria
de Gràcia. “Ja fa unes quantes
edicions que es va introduir l’or-
gue dins la programació per re-
cuperar la importància d’aquest
instrument”, explica Joan
Chaparro, de Musicae, l’associ-
ació cultural que gestiona el ci-
cle. El punt final de les Nits Clàs-
siques el posaran, el divendres
14 a l’Espai Jove, La Fauna quar-
tet de Clarinets i el cor de noies
Cantabile, que celebra enguany
el seu desè aniversari. “Es tracta
de dues formacions integrades
per gent jove, i hem pensat que
s’adiu molt bé a l’escenari”, ma-
tisa Chaparro. Com en cada
edició, els protagonistes són
agrupacions de Gràcia. 

El cicle Nits

Clàssiques

estrena

l’Espai Jove
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•La duda. Dv i ds, 16.00, 18.10, 20.20,

22.30, 00.45; dg a dj, 16.00, 18.10,

20.20, 22.30.

•La pantera rosa 2. Dv i ds, 16.05,

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

16.05, 18.10, 20.15, 22.20.

•El curioso caso de Benjamin Button.

De dv a dj, 15.45, 19.00, 22.15.

CASABLANCA-KAPLAN. Pg.Gràcia, 115

•Sala 1:La teta asustada (VOSE). Pas-

sis: 16.00, 18.00, 20.00, 22.00.

•Sala 2: Che, guerrilla (VOSE). Passis:

16.00, 19.00, 21.30.

CASABLANCA-GRÀCIA. Girona, 175.

•Sala 1: Bienvenidos al norte. Passis:

15.55, 18.00, 20.05, 22.10.

•Sala OZU: Carl Gustav Jung. Passi:

16.00. Utopia. Passis: 17.30. Sing for

Darfur. Passis: dv, 20.30, 22.15 (pre-

sentació de l’equip del film), dv, 19.00;

de ds a dj, 19.00, 20.30, 22.00.

•Sala OZU: El truco del manco. Passis:

16.00. Il Divo. Passis: 17.40, 22.10.

Che, el argentino. Passis: 19.50.

LAUREN GRÀCIA. Carrer Bailén, 205.

•Sala 1: Slumdog Millionaire. Passis:

16.20, 19.20, 22.20.

•Sala 2: En el nombre del rey. Passis:

16.15, 19.15, 22.15.

•Sala 3: Bienvenidos al norte. Passis:

16.00, 18.10, 20.20, 22.30.

•Sala 4: La duda. Passis: 17.00. Dieta

Mediterrania. Passis: 20.15, 22.15.

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: Háblame de la lluvia (VOSE).

Passis: 16.10, 18.15, 20.20, 22.35.

•Sala 5: Buscando un beso a media-

noche (VOSE). Passis: 16.15, 18.15,

CINEMES

BOSQUE MULTICINEMES. Rbla. del

Prat, 16 - Tel. 93 217 26 42.

•Slumdog Millionaire. Dv i ds, 16.00,

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

19.00, 22.00.

•Me ha caído el muerto. Dv i ds,

16.00, 18.10, 20.20, 22.30, 00.45;

dg a dj, 16.00, 18.10, 20.20, 22.30.

•Un chihuahua en Beverly Hills. Ds

i dg, 16.00, 18.00, 20.00; de dll a dv,

16.00, 18.00.

•Valkiria. Dv, 20.00, 22.20, 00.40; ds,

22.20, 00.40; dg, 22.20; de dll ad j,

20.00, 22.20.

•El luchador Dv i ds, 16.10, 19.10, 22.10,

00.40; dg a dj, 16.10, 19.10, 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.

•Che: guerrilla. Dv i ds, 16.00, 19.00,

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

22.00.

20.20, 22.35.

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

88 23.

•Sala A: El luchador. (VOSE). Passis:

16.05, 18.20, 20.30, 22.40.

•Sala B: The Reader. (VOSE). Passis:

16.00, 18.15, 20.30, 22.45.

•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. Ultra

High Frecuency (curt). Passi: 22.05.

TEATRES

JOVE TEATRE REGINA. Sèneca, 22.

•El malalt imaginari. Fins a l’01/03.

SALA BECKETT. Alegre de Dalt, 55.

• Contra el progrés, d’Esteve Soler. Fins

a l’1/03.

cartellera

TEATRENEU. Terol, 26.

•Sala Cafè-Teatre. Ijamina’t. Dm, 22

h. El club de la màgia 2. Dc i ds, 22 h.

Magia de cerca. Dj, 22 h. Optimisme

global. Dg, 18.30. Cortada. Dv, 23.30.

Ilusión o mente, amb màgic Fabra.

Ds, 20.30 h. Tres monólogos de risa.

Dg, 20 h. Morning singers in the

fields. Ds, 23.30. En la cola del Inem.

Dv, 20.30. Crónicas desquiciadas. Dg,

21.30. Esperando a... Godoy. Ds, 19

h. Zo. Dg, 21.30.

•Sala del mig. Chicas, risketos. Ds,

19 h. Abajo las pasteladas. Dg, 19 h.

•Sala Xavier Fàgregas. Impro-show.

Dj, 21.30. Impro Horror Show. Ds,

23.30. Impro Fighters. Dv, 22.30. El

club de la màgia júnior. Ds, 18.30, i

dg, 12.30 i 17.15. La caputxeta ver-

mella. Ds, 17 h. Heidi. Dg, 17 h.

Zzapping, el concurso. Ds, 20 h.

Locuras urbanas. Dg, 18.30. Manu

Badenes. Dg, 20.30. Vaya por Dios.

Ds, 22.00.

‘Para no olvidar’, a la galeria H
2
O. Amb aquesta exposi-

ció que s’inaugura el proper dia 3, el fotògraf Pablo Delano ret
homenatge a totes les víctimes de la crueltat humana. La mostra
recull imatges de Villa Grimaldi, el centre de tortura clandestí de
Santiago de Chile; de l’edifici Tuol Sleng, avui reconvertit en
museu del genocidi a Phnom Penh, i de la presó de Hanoi. 

CEDIDA: PABLO DELANO

Territoris comuns

En educació sovint es diu

que el català ha guanyat la

classe però ha perdut el

pati (els nens i nenes

juguen en castellà); en

música és justament a

l’inrevés: els grups canten

en anglès o castellà però

els segui-

dors parlen

en català.

Un bon

exemple

d’això és la

nova forna-

da de pop

desacomplexat que inunda

Catalunya i que té a grups

com Love of Lesbian,

Madee o el seu spin-off

The New Raemon entre els

seus millors exemples.

Raemon-Ramon Rodríguez

va posar a petar dimecres

i dijous passat l’Heliogàbal

en un bolo que no va ser

dels seus millors (molt més

gran el de l’Apolo fa 15

dies) però que va perme-

tre desdramatitzar la seva

proposta. The New

Raemon no pot canviar les

seves lletres de desamor

però sí que els pot treure

ferro en un mini-espai on el

cantant es toca amb el

públic i on s’ha de combi-

nar la catàstrofe personal

de Tu, Garfunkel o

Sucedáneos

amb l’airet

mediterrani

de El cau del

pescador.

En l’apartat

de versions,

un deu per a

la integració de cançons

d’Estanislau Verdet, Lluís

Llach o Wilco, a banda de

Mano izquierda de Nueva

Vulcano.

Ningú no hauria dit que

Que tinguem sort, de

LLach, no hagués pogut ser

un tema original del nano

Raemon. 

crítica musical
Albert Balanzà

Raemon-RamonRaemon-RamonRaemon-RamonRaemon-RamonRaemon-Ramon
Rodríguez va posar aRodríguez va posar aRodríguez va posar aRodríguez va posar aRodríguez va posar a
petar dimecres ipetar dimecres ipetar dimecres ipetar dimecres ipetar dimecres i
dijous l’Heliogàbaldijous l’Heliogàbaldijous l’Heliogàbaldijous l’Heliogàbaldijous l’Heliogàbal

The New Raemon

Heliogàbal

La Generalitat desmunta les

línies mestres del protocol festiu
La comissió de seguiment ha de decidir ara el futur del document

La comissió de segui-

ment del protocol fes-

tiu es reunirà el proper

18 de març per decidir

quin és el futur

d’aquest document que

recull i descriu les

festes del calendari

tradicional de Gràcia,

després que Jan Grau,

tècnic especialista en

cultura popular i tradi-

cional a la Generalitat,

en desmuntés les línies

mestres i posés en

dubte la seva validesa.

SANT MEDIR, QUE SE CELEBRA AQUEST DIMARTS, ÉS UNA DE LES FESTES QUE RECULL EL PROTOCOL

M. D.

La reunió de constitució de la
comissió de seguiment del pro-
tocol festiu, celebrada el passat
18 de desembre, és preveia com
el punt de partida d’una revisió
del document aprovat al gener de
2007 després de dos anys de re-
dacció. La presència i la inter-
venció de Jan Grau, tècnic espe-
cialista en cultura popular i tra-
dicional al departament de Cul-
tura de la Generalitat, va com-
portar un sobtat canvi de plante-
jament. Grau va posar en dubte
el document de Gràcia i, segons
fonts presents a la reunió, va su-
bratllar que es tractava més d’un
calendari festiu que no pas d’un
protocol. El tècnic de la Genera-
litat va destacar com a bons exem-
ples els protocols de Vilafranca i
Terrassa sobre la Festa Major, que
detallen què és la festa, com s’ha
de celebrar i, a més, inclouen do-
cumentació festiva. En compara-
ció, Jan Grau considera que el
protocol gracienc és massa genè-
ric. El tècnic va insistir que l’ob-
jectiu de la seva intervenció era
obrir vies de reflexió. I ho va fer.
Ara, la comissió de seguiment del
protocol festiu es planteja com
encarar el futur del document, si
revisar-lo o refer-lo, si desglos-
sar-lo per festivitats o mantenir-

lo com a document únic. De
moment, els integrants de la co-
missió no han definit la seva pos-
tura al respecte. La reunió del 18
de desembre va provocar cert des-
encís i sorpresa entre les diver-

ses entitats que van participar en
la redacció del document i que,
en el moment de la seva aprova-
ció, el van valorar de “deute his-
tòric per dignificar les colles de
cultura i per deixar escrites les

ARXIU

La valoració del

tècnic va provocar

sorpresa i desencís

entre les entitats

tradicions de la Vila” (vegeu L’In-
dependent núm. 188). Ara, en la
reunió del proper 18 de març
hauran d’acordar què fer.

Memòria de la Bruguera

D’altra banda, en la comissió de
Cultura de dimecres es va presen-
tar el projecte de recuperació de
la memòria històrica de la Bru-
guera. Ara, s’està fent recollida d’in-
formació de l’editorial Bruguera
entre els veïns i els antics treballa-
dors. L’objectiu és fer una exposi-
ció que es portarà a la biblioteca
Jaume Fuster i al centre cívic del
Coll entre el setembre i el desem-
bre. A més, s’està muntant un
documental sobre Bruguera. 
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Esports
breus

El CN Catalunya

vol sorprendre

a casa del líder

El CN Catalunya visita dissabte
la piscina del CN Helios, líder
de la primera divisió estatal i mà-
xim candidat a pujar a divisió
d’Honor la propera temporada.
Els aragonesos estan fent una
competició excepcional amb la
suma de tretze victòries i un
empat. En el partit de la prime-
ra volta disputat a la piscina dels
graciencs, els de Saragossa van
endur-se els tres punts amb un
resultat final de 8 a 11. Els juga-
dors ocupen la vuitena posició
(d’un total de dotze conjunts) i
treballen amb l’objectiu d’acon-
seguir la tranquil.litat allunyant-
se definitivament de la zona bai-
xa. “La piscina de l’Helios és
molt complicada. Anem a inten-
tar donar la sorpresa de la jorna-
da”, ha afirmat l’entrenador. 

El CEG ofereix

un curs d’esquí

d’alta muntanya

El Club Excursionista de Grà-
cia organitza a partir de dimarts
un curs d’esquí d’alta muntanya
en què es vol fer especial aten-
ció en la seguretat i prevenció a
l’hora de practicar aquest esport.
El curs, que té un preu de 125
euros per als socis i de 175 per
aquells que no ho siguin, cons-
tarà de classes teòriques que
s’impartiran a Gràcia i d’altres
pràctiques que es faran a La Mo-
lina, on el CEG compta amb un
alberg. El material necessari, la
capacitat d’orientar-se o el pri-
mers auxilis són algunes de les
temàtiques sobre les que s’apro-
fundirà, però també els factors
meteorològics que en ocasions
determinen la pràctica de l’es-
port, així com els allaus. 

L’Europa encara no descarta res però

només pensa en el matx del Manlleu
L’entrenador José Ángel Valero vol treure pressió als jugadors i demana tranquil.litat

Dotze jornades i 36

punts en joc. Això és tot

el que li queda a

l’Europa per acabar

aquesta temporada.

Després de la victòria a

casa davant la Rapitenca

diumenge passat, l’equip

gracienc se situa en

novena posició i a 10

punts de la quarta plaça,

que dóna dret a disputar

la promoció d’ascens a

Segona B. Però Valero ja

ha deixat clar que dins

del vestidor no vol

sentir a parlar de res

que no sigui el partit

d’aquest diumenge

contra el Manlleu.

ÈRIC LLUENT

Haver perdut cinc dels darrers
vuit partits, alguns d’ells davant
de rivals directes en la zona alta
com el Santboià, el Prat o el
Vilanova i la Geltrú, han fet que
el vestuari escapulat hagi entrat
en un estat d’ansietat que a ho-
res d’ara és el principal malde-
cap de l’entrenador del conjunt
gracienc, José Ángel Valero. La
victòria de la setmana passada
davant la Rapitenca, amb un gol
que va arribar d’un xut de falta
de Llobet al minut 76, no va dei-
xar la millor imatge del conjunt
però Valero confia que aquests
tres punts serviran per fer que els
jugadors estiguin més tranquils.
“Els hem de treure pressió. Di-
lluns la plantilla ja estava molt més
animada i ara l’única cosa en la
qual hem de pensar és en el matx
de diumenge a l’estadi del Man-
lleu”, ha afirmat Valero.

Els d’Osona estan situats vuit
punts per davant dels graciencs,
en la cinquena posició de la lliga.
El partit d’aquest cap de setmana
pot ser decisiu per a tots dos
equips. De perdre, el Club Espor-
tiu Europa diria pràcticament
adéu a mantenir les opcions de la
promoció d’ascens a la lliga. En
cas de sumar els tres punts hauria
d’esperar la punxada dels capda-
vanters per retallar distàncies. Tot
i que l’entrenador s’ha afanyat a
dir que el partit de la primera vol-
ta ja està oblidat, molts aficionats
escapulats encara tenen el record
del 0 a 4 que el Manlleu va prota-
gonitzar al camp del Nou
Sardenya, la golejada més àmplia
que han rebut graciencs aquesta
temporada. 

ÀNGEL GARRETA

MOLTS ESCAPULATS ENCARA RECORDEN EL 0 A 4 QUE EL MANLLEU VA PROTAGONITZAR AL NOU SARDENYA

L’equip juvenil A del Club Es-
portiu Europa suma cinc setma-
nes sense perdre, amb tres em-
pats i dues victòries. D’aquesta
manera els joves jugadors
escapulats ja han sortit de la
zona de descens, tot i que la part
baixa de la taula segueix molt
ajustada i, a hores d’ara, entre
el novè classificat i el quinzè (pe-
núltim) hi ha tan sols cinc punts
de diferència. La setmana pas-
sada els graciencs van sumar un

L’equip juvenil suma cinc

jornades sense perdre

punt amb l’empat a dos gols
aconseguit al camp de la
Damm.
A falta de sis jornades per aca-
bar la lliga 2008-2009, l’Europa
vol lluitar per mantenir la mà-
xima categoria estatal a nivell
juvenil. La primera de les sis
finals es disputarà aquest diu-
menge al Nou Sardenya rebent
el San Francisco, que es troba
com a cinquè classificat de la
taula.

FUTBOL

TERCERA DIVISIÓ, GRUP 5

 27a jornada

Manlleu - Europa

 Resultat 26a jornada

Europa - Rapitenca 1 - 0

 Resultat 25a jornada

Cornellà - Europa 0 - 0

Classificació Punts

1 Espanyol B ........................................... 57

2 Reus ....................................................... 54

3 L’Hospitalet ........................................... 51

4 Santboià ................................................ 46

5 Manlleu .................................................. 44

6         Premià ................................................ 44

7 Vilanova i la Geltrú .............................. 41

8 Prat ......................................................... 41

9 Europa .................................................. 36

10 Amposta ................................................ 35

11 Pobla de Mafumet ................................ 33

...

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

17 Balaguer ................................................ 24

18 Mataró .................................................... 24

19 Palamós ................................................ 23

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

DIVISIÓ D’HONOR, GRUP 3

 25a jornada

Europa - San Francisco

 Resultat 24a jornada

Damm - Europa  2 - 2

 Resultat 23a jornada

Europa - Cornellà  3 - 2

Classificació Punts

1 Barcelona .............................................. 56

2 Mallorca ................................................. 53

3 Espanyol ............................................... 50

4 Cornellà ................................................. 42

5 San Francisco ...................................... 38

6 Penya Ciutadella .................................. 33

7 Damm .................................................... 31

8 Lleida ..................................................... 31

9 L’Hospitalet ........................................... 29

10 Atlético Gramanet ................................ 28

11 Europa .................................................. 26

12 La Salle .................................................. 26

13 Girona ................................................... 26

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

15 Ferriolense ........................................... 24

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

 21a jornada

Centre Catòlic L’Hospitalet A -  SaFa-Claror

 Resultat 20a jornada

SaFa-Claror - Grup Barna (ajornat)

Classificació PG PP

1 CB Martorell .................................. 17 3

...

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

...

16 Siemens Cornellà B ....................... 1 19

SEGONA CATALANA, GRUP 3

  21a Jornada

Lima Horta - CB Coll-Europa

 Resultat  20a jornada

CB Coll-Europa -Font Castellana 82 - 66

Classificació PG PP

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

...

10 CB Coll- Europa A .......................... 9 11

...

16 Centre Catòlic ................................. 3 17

TERCERA CATALANA FEM., GRUP 1

 20a jornada

SaFa-Claror -  CB Canet

 Resultat 19a jornada

Bosco Horta - SaFa-Claror 38 - 44

Classificació PG PP

1 CB Canet ........................................ 18 1

2 SaFa Claror ................................... 18 1

3 AB Premià ..................................... 16 2

...

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

WATERPOLO

PRIMERA DIVISIÓ ESTATAL

  16a Jor.  CN Helios - CN Catalunya

  15a Jor. CN Catalunya - CN Manresa 7  - 7

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



15

de Gràcia
27 de febrer de 2009

l’independent

Activitat econòmica

La Torna situa l’economia solidària

com a alternativa davant la crisi

È. LLUENT

Organitzades per la Xarxa d’Eco-
nomia Solidària (XES) i amb la
col.laboració de Finançament
Ètic i Solidari, les activitats pro-
gramades dins de les jornades es-
taran bàsicament vinculades amb
l’actual crisi econòmica per tal
d’avaluar-la des d’un punt de vis-
ta crític i determinar les causes,
els efectes i dinàmiques i les al-
ternatives existents al sistema
capitalista. Sota el títol Crisi. Al-
ternatives des de l’economia soli-
dària, la cinquena edició d’aques-
tes jornades es farà aquest dis-
sabte a la seu de La Torna, al car-
rer Sant Pere Màrtir 37, i s’inici-
arà a dos quarts d’onze del matí i
està previst que duri fins a les set
de la tarda. El dia comença amb
la xerrada Crisi. Quina crisi? Cau-
ses, efectes i dinàmiques a càrrec
del Seminari d’Economia Críti-
ca Taifa. Enric Tello, catedràtic
d’economia de la UB, i Jordi Via,
membre de la XES, prendran el
relleu per proposar alternatives a
l’actual sistema econòmic i apro-
fundir en el concepte d’economia
postcapitalista. A la tarda es farà

una taula rodona amb represen-
tants d’empreses i entitats que ex-
posaran les experiències catala-
nes pel que fa a economia social
i solidària. Abans, a dos quarts
de tres es realitzarà un dinar po-
pular amb tots els participants.

Tancada simbòlica de bancs

La plataforma Gràcia en Crisi,
que agrupa diverses entitats
gracienques, va protagonitzar di-
vendres una tancada simbòlica
d’oficines bancàries de la Vila. Els

La jornada de dissabte aprofundeix en el sistema postcapitalista

LA CAIXA ESTÀ TANCANT OFICINES PER LA CRISI, COM AQUESTA DE LA PLAÇA DEL NORD

Les alternatives a la

crisi econòmica es deba-

tran i analitzaran durant

el dissabte a La Torna

amb motiu de la cinque-

na edició de les Jorna-

des d’economia solidà-

ria. Durant tot el dia es

duran a terme un semi-

nari, taules rodones i un

dinar popular amb la

participació de membres

d’empreses i associaci-

ons dedicades a les

alternatives econòmi-

ques.

MERIXELL DÍAZ

participants van enganxar cartells
a la part exterior de setze sucur-
sals en els quals es podien llegir
lemes com “Tancat per lladres”,
“Rescaten els bancs mentre a tu
se’t queden el pis” o “Tancat per-
què estem especulant”. L’acció
s’emmarcava dins de la campa-
nya Que la crisi la paguin els rics,
que va fer una crida a organitzar
i participar en tota mena d’acci-
ons descentralitzades per denun-
ciar el tancament d’empreses i les
polítiques liberals que han por-
tat a l’actual recessió. 



16

de Gràcia
27 de febrer de 2009

VVVVVIUREIUREIUREIUREIURE G G G G GRÀCIARÀCIARÀCIARÀCIARÀCIAl’independent

a peu de plaça

‘¿Servesa amigo?’

Maurici Rodon

D’un temps ençà el

paisatge nocturn

gracienc ha anat fent

un tomb, que de gaire-

bé imperceptible ha

passat a formar part

inalienable del paisat-

ge dels nostres car-

rers, les nostres pla-

ces i els nostres bars.

Són aquests éssers

coneguts pel genèric

nom de “els pakis”.

Comencen a partir de les 11 –vo-
saltres mateixos podeu deduir el
perquè– i faci fred, molt fred o
calor estan allà, palplantats, jugant
al gat i la rata amb la Guàrdia Ur-
bana esperant guanyar-se alguns
euros per sobreviure i per enviar a
les seves famílies. Els restauradors
de la zona tampoc és que els vegin
amb molt bons ulls però el que cal

entendre és que els pakis l’únic que
fan és omplir un nínxol de mercat
que algunes normatives estúpides
de les nostres administracions ha-
via deixat orfe. Primer van comen-
çar prohibint als bars que vengues-
sin llaunes, després van prohibir
vendre alcohol a partir de les 11 de
la nit a benzineres i botigues de con-
veniència; fins i tot van limitar l’ac-
tivitat de propostes com Telebotella
–que et portava les cerveses a casa–
l’àmbit professional de la restaura-

De pakis n’hi ha de diferents
països d’origen, però per a la
majoria de mortals són pakis
igualment, acostumen a parlar
l’urdú entre ells i s’han especia-
litzat en tres categories professi-
onals diferents.
– E– E– E– E– Els pakis del pakils pakis del pakils pakis del pakils pakis del pakils pakis del paki. Vaja, els
que tenen la botiga oberta de 9
del matí a les 11 de la nit, dia sí
i dia també. Alguns sectors del
comerç anomenat “tradicional”
no els veu amb molt bons ulls
però a qui no han salvat aques-
tes botigues de compromisos
com aconseguir una ampolla de
vi un dissabte a les 10 de la nit o
d’un més prosaic rotlle de paper
de wàter un diumenge a les 5 de
la tarda? La Llei de Murphy ens
diu que apretons, falta de paper i
diumenge són termes absoluta-
ment coincidents. A aquestes
botigues també se les coneix per
badulaques, en homenatge a
l’Apo dels Simpsons però mai –
que jo sàpiga– ningú els anome-
na amb el nom que llueix el seu
rètol. La veritat és que noms com
“Botiga Ramon y Cajal” no és
que tinguin tampoc un ganxo
extraordinari; més aviat nul. Els
pakis tanquen a les 11 no per
casualitat sinó perquè a les 11
acaba l’hora legal de vendre pro-
ductes alcohòlics al detall. Aquí
és on entra en joc el segon grup
de pakis.
– Els pakis del Els pakis del Els pakis del Els pakis del Els pakis del ¿Servesa amigo?¿Servesa amigo?¿Servesa amigo?¿Servesa amigo?¿Servesa amigo?
Aquests pakis es busquen la vida
a les places del barri oferint-te
cervesa i semblaria que amistat.

ció. Suposo que les brillants ments
bi o tripartites havien pensat, co-
foies, que així eradicaven de ple el
problema del botellot. Doncs no,
senyors, quan hi ha demanda –i
n’hi ha– de prendre’s una cervesa
fresqueta en una plaça a un preu
raonable i gaudint del bon temps,
doncs aquesta sempre en trobarà
l’oferta. La llei del mercat, en di-
uen. Aquests pakis són els que te-
nen més problemes amb la policia
i per tant n’hi ha d’altres que es
refugien en un altre sector, de
menys demanda però menys per-
seguit. Són...
– Els pakis del – Els pakis del – Els pakis del – Els pakis del – Els pakis del ¿Quieres rosa?¿Quieres rosa?¿Quieres rosa?¿Quieres rosa?¿Quieres rosa? En
aquest cas s’inverteixen els termes
de l’oferta i la demanda comen-
tats al punt anterior. Demanda no
és que n’hi hagi gaire, però ofer-
ta... buf! Si t’estàs un parell d’ho-
res en un bar t’ofereixen roses cada
mitja hora més o menys. El que
tenen de bo aquests pakis és que
posen en un compromís el sector
masculí de moltes de les parelles
que estan fent una copa o sopant.
Digueu-li estereotips sexistes o el
que sigui políticament correcte
però encara no he conegut cap

Juguen al gat i a la

rata amb la Urbana i

guanyen uns euros

per sobreviure

noia que no li agradi que li re-
galin una rosa i n’he conegut
unes quantes que s’han posat de
morros si no li ha caigut el per-
fumat regal. Aquí entra el joc
de l’astúcia del paki de torn.
Primer cerca la víctima que
creu més dèbil, aquell xaval d’ulls
embadalits que segur que cau-
rà. Si hi cau –que acostuma a
caure-hi– la resta de la feina ja
ve encavalcada. Òbviament si ja
hi ha hagut un noi que ha rega-
lat la rosa a la seva parella, els
altres nois no podran ser menys
i hauran de fer el que és menes-
ter. Un consell: si heu de rega-
tejar el preu de la rosa, no ho
feu amb la parella davant, per
favor. Si veus que estàs perdut i
acabaràs comprant la flor de
Sant Jordi, t’aixeques discreta-
ment cap al lavabo o a demanar
una altra copa, parles amb el
paki i tanques el business allà
mateix. Després ell arriba, lliu-
ra i llestos. De res.
Els pakis, fauna i flora inherent
ja a la realitat gracienca. Potser
d’aquí uns anys els escoltarem
entonar ¿L’Independent, amigo?     

ÈRIC LLUENT

No conec cap pare ni mare

de família que s’oposi a què

s’avanci l’inici del curs

escolar a principis de

setembre. Amb tothom qui

parlo, hi està a favor. Ningú

considera necessari com-

pensar l’avançament amb

una setmana de vacances al

febrer, però s’accepta com a

mal menor. El que és de

sentit comú és que tres

mesos de vacances a l’estiu

per als escolars és un excés

propi d’èpoques passades.

Davant aquesta evidència,

em costa entendre la

virulència dels sindicats del

sector oposant-se a la

proposta feta per la conse-

lleria d’Educació. Només des

del corporativisme malentès

es pot oposar-se a una

mesura necessària per

racionalitzar l’educació al

nostre país. Des del respec-

te absolut als mestres, no és

creïble que necessitin tres

mesos per preparar el curs,

com diuen els sindicats.

Ningú té tres mesos per

preparar res: ni els jutges, ni

els cirurgians, ni els paletes,

ni els advocats ni els

taxistes. No sé si els sindi-

cats del sector representen

tots els mestres o només

una part, però farien bé de

revisar les seves posicions,

perquè semblen més

interessats en defensar

privilegis del passat que en

millorar l’educació del futur.

Segur que la tasca dels

mestres mereix més

reconeixement, més atenció

per part de tots els sectors

socials, però no a costa de la

qualitat de l’educació ni de

la salut de les famílies. 

Curs

la torratxa

ELS PAKISTANESOS ES BUSQUEN LA VIDA A LES PLACES DEL BARRI OFERINT CERVESA
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