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Ramon Erra i

Cristina Fernández,

premis Salambó
La nova escola bressol Galatea
començarà a funcionar el pro-
per mes de setembre. El centre
ja apareix a la guia de serveis i
centres educatius 2009-2010 de
l’Ajuntament de Barcelona i
oferta un total de 81 places, ja
que segueix les mateixes carac-
terístiques que els centres de 0

a 3 anys que s’han inaugurat en
els darrers anys, com l’escola
Sant Medir i el Tramvia Blau.
L’equipament, situat a l’avingu-
da de Vallcarca 227-229 tindrà
una superfície construïda de 890
metres quadrats, amb una zona
de jocs exteriors amb jardí, sor-
ral i jocs d’aigua de 511 metres

L’escola bressol de Vallcarca, a punt
AJUNTAMENT DE BARCELONA

quadrats. Amb la posada en
marxa de l’escola bressol
Galatea, Gràcia compta ja amb
quatre centres públics per a in-
fants de 0 a 3 anys. Segons el
pla d’escoles, d’ara al 2011 es
construiran quatre centres més.

Pàgina 8

MERITXELL DÍAZ

Les imatges

de la festa de

Sant Medir

Com cada 3 de març, Sant
Medir va omplir els carrers de
Gràcia. Un total de 27 colles
van desfilar pels carrers, on in-
fants, joves i gent gran espera-
ven amb un somriure els cara-
mels. Dos romeus de la colla
Cal Ros van protagonitzar l’únic
incident de la jornada, en cau-
re d’un cavall. Més fotografies
a www.independent.cat.

Pàgina 10
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Joventut no funciona
Les xifres oficials de població que figuren a la web del

Districte indiquen que Gràcia tenia l’any 2008 un segment

de població juvenil de 10.529 persones, sempre tenint en

compte que per a l’estadística oficial només s’és jove si es

té entre 15 i 24 anys. Curiosa segmentació, amics de 25

anys: per a l’Ajuntament sou tan adults com els de 63. De

totes aquestes 10.529 persones joves de Gràcia, només

una va assistir a l’última comissió de Joventut del districte,

convocada la setmana passada. La resta de participants

eren representants polítics, que també són persones, esclar,

però que no assisteixen a la comissió en tant que veu del

teixit juvenil de Gràcia. La paradoxa més bèstia d’aquesta

situació és que la comissió de Joventut del 24 de febrer se

celebrava només deu dies després de la fastuosa inaugura-

ció de l’Espai Jove, l’equipament del carrer Gran que ha

trigat més de quinze anys a concretar-se després d’haver-se

iniciat obres fins i tot anys enrere a l’actual placeta de

Manuel Torrente, al carrer Alzina (encara hi queden quatre

columnes que ningú sap què hi fan allà dempeus).

Una setmana després d’aquella ridícula comissió, amb l’assis-

tència d’una única persona en nom dels Castellers de la Vila

de Gràcia, ara aquesta

entitat ha anunciat que es

planteja abandonar la

comissió per diferències

amb el Districte. Els

Castellers assagen dimarts

a Lluïsos pagant un lloguer

que volen deixar de pagar

i divendres al CAT i el Districte els diu que el seu lloc és al CAT

i no a l’Espai Jove perquè no són una entitat específicament

jove. Però el CAT dimarts està ocupat. La solució només

sembla una: que un centenar de castellers es facin fotre i

canviïn el dia d’assaig per adequar-se a un argument del

districte que no deixa de ser nou. Tant Guillem Espriu (PSC)

com Sandra Vélez (ERC), que en el seu dia van ser consellers

de Joventut del districte, sempre van defensar que no neces-

sàriament les entitats del nou equipament havien de ser

estrictament joves sinó majoritàriament formades per joves.

El resultat de tot plegat, amb la picabaralla afegida del Districte

amb la Plataforma d’Entitats Juvenils, és que la comissió de

Joventut del districte no funciona i, si molt no canvien les coses,

a la pròxima convocatòria, no hi anirà ningú. Insistim: ningú de

10.529 persones. Algú, per exemple, l’actual consellera de

Joventut i presidenta de la comissió, Alícia Fernández (PSC),

hauria de començar a assumir responsabilitats polítiques.

Algú, per exemple, laAlgú, per exemple, laAlgú, per exemple, laAlgú, per exemple, laAlgú, per exemple, la
consellera de Jconsellera de Jconsellera de Jconsellera de Jconsellera de Jooooovvvvventutentutentutentutentut
hauria de començar ahauria de començar ahauria de començar ahauria de començar ahauria de començar a
assumir responsabilitatsassumir responsabilitatsassumir responsabilitatsassumir responsabilitatsassumir responsabilitats

ull de dona

Dones

comunicadores

Sara Reñé

El proper dilluns dia 9 es

presenten a la seu del

Districte la revista número

10 de La força de les dones

i el bloc Comunicadores

amb Gràcia, que han estat i

elaborats en l’àmbit dels

tallers de Dones Comuni-

cadores a Gràcia. En l’acte

participaran també grups

de comunicadores del

disticte de Sant Martí,

Montcada i Mataró. Els

tallers de comunicadores

són uns tallers dirigits a

dones de totes les edats,

procedències i nivells

acadèmics que volen donar

a conèixer els processos de

producció dels mitjans de

comunicació. En els tallers

es convida les participants a

descobrir les possibilitats

de les eines informàtiques i

els mitjans de comunicació i

a encetar un procés d’apre-

nentatge continuat. L’objec-

tiu és que les dones esde-

vinguin  productores i

gestores de productes de

premsa, ràdio i televisió i

de continguts de webs i

blocs. Es pretén que les

asssistents participin en

produccions comunicatives

de proximitat vinculades a

l’entorn local. Els tallers de

comunicadores a Gràcia han

estat organitzats per

Teleduca, les Vocalies de la

Dona de l’AVV Vila de

Gràcia i l’AVV Coll-Vallcarca i

el PIAD de Gràcia. 

El confidencial

de L’Independent el dependent

El Districte promet des de després de

l’estiu l’informe avaluador del pla de

mobilitat i la ciutadania anar espe-

rant, que qui dia passa any empeny. I

els currantes que cada dos per tres han

de canviar les pilones trencades del car-

rer de la Perla anar treballant, que qui pilona can-

via 9.000 euros empeny. Sí, això costa cada pilona.

No sé què tindrem els de Gràcia que les mateixes

fonts ens diuen que les pilones que hi ha a la Vila

són les que pateixen, de llarg, més accidents.

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 directorHora: tres quarts

de vuit del matí.

Línea de bus: 63. L’auto-

bús ha trigat molt, els

passatgers van ben

atapeïts i arriben tard a la

feina. Una senyora imcrepa

al conductor, que es

defensa  tot al.legant que

hi ha una reducció del

nombre d’autobusos. La

senyora s’exclama quei-

xant-se de les despeses en

ambaixades,etc...Desconec

si els seus arguments

tenen una base sòlida, però

en tot cas em sembla que

es tracta de la xocolata

del lloro... Crec que seria

més ajustat a la realitat,

relacionar la reducció del

autobusos, les llistes

d’espera en els hospitals, la

precarietat de moltes escoles,

unes trens de fireta que semblen

del segle XIX i moltes altres

insuficiències amb la manca de

recursos crònica que pateix

Catalunya, i que en època de

crisi és notarà cada cop més, si

no és resolt amb un finançament

per part de l’Estat just i sufici-

ent. Ser-ne conscients ens faria

ser uns ciutadans més lúcids  i

dirigir les nostres ires cap on cal

Eugènia de Pagès
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Humanitzar Lesseps és

necessari. L’arquitecte ha

volgut fer una al·legoria

al canal de Suez i li ha

sortit Pearl Harbour

després de la batalla. També em

sembla necessari que es retiri la

làpida indigna amb els noms de

gent de bona fe (els de l’associa-

ció Una altra plaça Lesseps és

possible). És evident que l’única

intenció de l’ajuntament quan la

posa és la d’intentar desviar la

seva responsabilitat en el nyap

de Lesseps. No és un homenatge

sincer, és una manipulació

vergonyosa. Els nostres polítics

continuen arrossegant pel fang el

seu ofici, i en lloc d’assumir

responsabilitats quan s’equivo-

quen, miren de trobar un beneit

que pagui els plats trencats. En

aquest cas li ha tocat als de

l’associació. La làpida no és un

reconeixement a la col·laboració

desinteressada d’aquests veïns,

és un monument a la manipula-

ció política més repugnant. Cal

retirar-la, per dignitat.

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

...de la celebració del dia 8 de març?

Rosario Jiménez

monitora de gimnàstica

Eva Arribas

monitora

Jaume Ferri

tècnic esportiu

Berta Martínez

auxiliar d’infermeria

Crec que les dones estan

totalment integrades en la

societat i tenen els mateixos

drets que els homes. També cal

dir que l’evolució que han

tingut les dones ha estat molt

positiva, ja que la seva inte-

gració al món laboral ha estat

un pas endavant. 

Va sent hora de que les dones

ens anem rebel.lant en contra

del món masclista al que

estàvem sotmeses. Sobretot a

denunciar i a apel.lar pels

nostres drets. A la dona li ha

costat molt integrar-se a la

societat, però poc a poc ho

estem aconseguint. 

Crec que encara la dona no

està suficientment valorada, i

això és així perquè sembla ser

que hi ha treballs pels que no

estem capacitades. Però crec

que tot arribarà i que algun dia

podrem estar totalment

valorades i integrades en la

societat. 

A les dones encara ens queda

molt per recórrer, no hem

arribat al sostre de les nostres

possibilitats. Podem continuar

avançant, sobretot

laboralment, i acabar amb les

diferències, especialment de

sou, que hi ha entre homes i

dones. 

Per qüestions de feina, he

passat moltes de les meves

últimes hores de feina

entre bascos. Em considero

vacunat contra la basquitis

que afecta molts catalans i,

per tant, de la seva societat

els compro moltes coses

com el concert econòmic (i

el nivell de benestar) però

els regalo moltes altres

com la tensió política o la

poca confiança que tenen

en la seva llengua. Malgrat

tot, són gent que estimo. I

parlo no pas dels polítics

sinó dels referents culturals

que han vist injustament

poc reflectida la seva tasca

en els mitjans de comunica-

ció de l’Estat, perquè

només ens interessen les

notícies que arriben d’allà

si estan relacionades amb

la política o el terrorisme.

És tremendament injust

que ens morim sense

conèixer l’obra i els fets de

bascos -vius i morts- com

Bernardo Atxaga, Mikel

Laboa, Gabriel Aresti,

Joseba Sarrionandia,

Rúper Ordorika, Gorka

Benítez, Fermín Muguruza,

Evaristo, Eduardo Chillida,

Edurne Pasaban, Julio

Medem... El País Basc

també és això. I molt més

que allò. 
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Bascos

el bloc

Les dones de Gràcia

Els grups de dones de

Gràcia sortiran al carrer i

organitzen un munt d’actes

al voltant del 8 de març, Dia

Internacional de les Dones,

però treballen tots i cadas-

cun dels dies de l’any per

reivindicar uns millors

estàndards de vida per a

les veïnes del barri; per

recuperar la memòria

històrica de les gracienques;

per denunciar i prevenir la

violència masclista; i pel

dret a viure en llibertat i

construir alternatives al

sistema patriarcal en què

vivim.

A Gràcia els grups de dones

ofereixen activitats diària-

ment, des de cursos d’alfa-

betització a tallers de

manualitats i artesanies

diverses. Tallers de tipus

lúdic o per a relaxar-se

d’aquesta vida tan atrafega-

da que portem: tai-txi, ioga,

gimnàstica... Sortides al

teatre, excursions. Cursos

per apropar-se i dominar les

noves tecnologies.

S’ofereixen xerrades infor-

matives de temàtica àmplia

i diversa, tallers, exposici-

ons de pintura, fotografia,

escultura... També s’ofereix

assessorament jurídic.

Hi ha grups especialitzats

que treballen pels drets de

les dones amb discapacitat

o bé per recuperar la

història de les dones,

visibilitzar-la i donar-la a

conèixer.

Aquest any s’ha posat en

marxa una experiència de

Conxa Garcia i Sara Reñé, membres de la Vocalia de la Dona de l’AVV Vila de Gràcia

tribuna

formació: els tallers de Dones

Comunicadores, que pretén

obrir la possibilitat de partici-

pació en els mitjans de

comunicació del Districte a

totes les seves veïnes.

Tots aquests grups de dones

treballen en xarxa i participen

en el Consell de Dones del

Districte de Gràcia, punt de

trobada i posta en comú de

les diverses iniciatives. Entre

elles s’està duent a terme

l’elaboració d’una diagnosi de

la situació de les dones al

barri, per tenir una radiogra-

fia real de les seves necessi-

tats de cara a aconseguir que

s’implementin polítiques per a

millorar-la.

També es treballa en  la

preparació de la participació

en el proper II Congrés de les

Dones de Barcelona, que se

celebrarà els propers dies 16

i 17 d’octubre, on Gràcia

participa amb una reflexió

sobre el tema de l’associacio-

nisme femení.

Totes esteu convidades als

actes preparats per aquest

mes de març al centre cívic El

Coll, al centre cívic La Sedeta

o al Casal de Barri Cardener

(consulteu l’agenda). Es farà

un sopar de dones als Lluïsos

de Gràcia i la presentació dels

Tallers de Dones

ARXIU

Comunicadores a la seu del

Districte, on es presentarà

una revista feta per dones

del Coll i un bloc que

s’obrirà a la participació de

totes aquelles gracienques

que ho desitgin.

Com dèiem els grups de

dones del barri treballen dia

a dia i us conviden a apro-

par-vos-hi. Formar part

d’una associació de dones

aporta, sempre, un augment

de l’autovaloració i

l’autoestima. 

TTTTTrrrrreballem tots els dieseballem tots els dieseballem tots els dieseballem tots els dieseballem tots els dies
de l’any per reivindicarde l’any per reivindicarde l’any per reivindicarde l’any per reivindicarde l’any per reivindicar
millors estàndards demillors estàndards demillors estàndards demillors estàndards demillors estàndards de
vida per a les veïnesvida per a les veïnesvida per a les veïnesvida per a les veïnesvida per a les veïnes

FFFFFormar parormar parormar parormar parormar part dt dt dt dt d’una’una’una’una’una
associació sempreassociació sempreassociació sempreassociació sempreassociació sempre
augmenta l’autoestimaaugmenta l’autoestimaaugmenta l’autoestimaaugmenta l’autoestimaaugmenta l’autoestima
i l’autovaloraciói l’autovaloraciói l’autovaloraciói l’autovaloraciói l’autovaloració
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L’INDEPENDENT NO ES FA RESPONSABLE NI TÉ PER QUÈ COMPARTIR LES OPINIONS EXPRESSADES A LA SECCIÓ D’OPINIÓ D’AQUEST SETMANARI

Espanya és crisi: informe Chacón

Fa uns quants mesos que

les JERC vam iniciar una

campanya sota el lema

“Espanya és Crisi”. Tots els

diaris han parlat i segueixen

parlant dels efectes de la

crisi econòmica mundial, i

certament és innegable que

el sistema ha fallat per tots

els costats. Però en canvi

difícilment es parla clar de

la crisi afegida que patim

els ciutadans dels Països

Catalans: la crisi de pertà-

nyer a Espanya.

Cada setmana l’Estat

Espanyol ens dóna argu-

ments per reafirmar-nos en

la nostra campanya. Fa

pocs dies les JERC vam

presentar un estudi que

demostra, un cop més, com

la incompetència espanyola

perjudica greument la

capacitat emancipatòria del

jovent català. Suposo que

molts recordareu les famo-

ses ajudes al lloguer prome-

ses l’any 2007. Aquesta

havia de ser una de les

propostes estrelles del

Govern de ZP, presentades

per la llavors ministra

d’habitatge Carme Chacón.

Ja vam denunciar llavors

que aquesta era una mesu-

ra presa amb precipitació,

que tenia unes mancances

tècniques i conceptuals

d’origen i que en el fons, no

era res més que una pro-

posta electoralista per

visibilitzar la que seria cap

de llista del PSC a les

eleccions generals. Pràctica-

Gerard Coca, portaveu nacional de les JERC
tribuna

ment un any i mig després les

xifres parlen per si soles.

Casualitats de la vida, el

jovent dels Països Catalans, i

en especial els del Principat

som els més perjudicats pels

errors i retrassos a l’hora de

gestionar aquestes ajudes. El

més destacat és que, en la

part del procés que no

depenia del govern central:

tramitació de les sol.licituds i

resolució dels expedients, els

Països Catalans ocupem les

primeres places, en canvi, en

aquell únic aspecte responsa-

bilitat d’Espanya, pagar, ens

trobem en els darrers llocs. És

especialment greu el cas del

Principat on només 3 de cada

10 joves han rebut l’ingrés.

Matemàticament podríem dir

que capacitat de cedir

recursos del Govern espa-

nyol és inversament propor-

cional a la seva capacitat

d’espoliar-ne…

Hem demanat, un cop més,

que tanquin d’una vegada

aquests Ministeris i organis-

mes com l’INJUVE, buits de

competències i plens de

recursos. Està més que

demostrat que gestionats

des d’aquí aquests diners

serien molt més útils (a part

del petit detall que en bona

part provenen de les

nostres butxaques). Clar

que això suposaria que a

molts se’ls acabés la bona

vida…

I això és l’estil ZP de fer

política: mesures que

busquen l’efecte mediàtic a

curt termini, però que

només rascant una mica

comprovem com tot és un

gran decorat de cartró

pedra… Algú encara ens

negarà que Espanya és

crisi? 

CEDIDA
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Agrupació cultural recreativa
germanor de jubilats
i pensionistes

    Siracusa, 23-27
93 219 10 40

 Agrupació de la Gent Gran
Pau Casals La Salut

Cardener, 45
93 210 08 03

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

Agrupament escolta
Lluïsos de Gràcia

Plaça del Nord, 7
93 340 34 50

Agrupament escolta
Montnegre-Josep Carner

Santa Magdalena, 12-14
93 340 34 50

Assemblea de Joves
de Gràcia

Ros d’Olano, 39
www.aj-gracia.org

Associació de Pensionistes
de Penitents

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

Ateneu Independentista
La Torna

Sant Pere Màrtir, 37

Ateneu Popular La Barraqueta
Tordera, 34

www.graciaviva.cat

Ateneu Popular Rosa de Foc
Verntallat,26

www.ateneurosadefoc.org

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

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

Casal de gent gran
de Penitents

Pg. Vall d’Hebron, 76-78
93 212 60 62

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

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

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

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

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

Sicília, 321
93 459 12 28

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

www.infoespai.org

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

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

Centre d’Iniciatives
La Quimera

Verdi, 28
www.laquimera.org

Centre d’Esplai Abat Cassià
Sors, 30 baixos

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

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

esplaijosepets@hotmail.com

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

 www.esplaiestel.com
trencaesquemes@hotmail.com

Caserna de la Guàrdia Urbana

93 237 32 20

Consell del Districte de Gràcia

93 402 70 00

Deixalleria de Gràcia-Collserola

900 70 20 30

Districte de Gràcia

93 291 66 78

Oficina d’Atenció Ciutadana i

Dependències Municipals

93 402 70 00

Serveis Socials i Atenció Primà-

ria (El Coll)

93 256 28 88

Serveis Socials i Atenció Primà-

ria (Rius i Taulet)

93 291 43 25

Atenció ciutadana

93 402 70 00

Bombers

080

Guàrdia Urbana

092

Telèfons d’interès

Altres telèfons

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

www.caputxins.org

Centre d’Esplai
Sant Felip Neri “JASD”

Carrer del Sol, 8
93 218 24 83

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

Centre de Lleure Elaia
Bonavista, 6
93 218 37 68

Espai Jove Gràcia
Gran de Gràcia, 190-192

www.cjb.cat

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

Esplai La Salut
Larrard, 45
93 284 18 01

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

Ferran Casas

Aralar i la doble

moral

Les eleccions que diumenge es van cele-

brar a Euskadi tenen múltiples lectures.

Ens podem preguntar si el PSOE donarà el

pas i aprofitarà el que ells diuen que és una oportunitat

històrica per deixar fora del govern el PNB independent-

ment de que sacrifiquin o no a Ibarretxe, interrogar-nos per

les conseqüències que tindrà el pas dels nacionalistes a

l’oposició si es consuma o constatar que la davallada del PP

no va ser la prevista i que a ben segur que la crisi econòmi-

ca comença a passar factura a Zapatero i el seu govern (un

fet que també ha quedat en

evidència a Galícia) mentre

Rajoy segueix fent la viu-viu.

Però, aquests dies, els

polítics i els tertulians de

Madrid es vanten de la

pujada d’Aralar.

El fet que aquesta nova

esquerra abertzale, que condemna la violència d’ETA, hagi

passat d’un a quatre escons i xuclat bona part de l’electorat

de Batasuna és, diuen, un motiu de satisfacció i demostra

que és possible ser independentista i d’esquerres i fer

política a Euskadi sense ser víctima de la llei de partits ni

que això representi cap

problema. Fins aquí molt bé.

Gràcies.

Però els que celebren el

resultat d’Aralar (que per-

met, tot sigui dit, presentar

l’independentisme estricte

com una força amb només

quatre escons sobre 75) són, si fa o no fa, els mateixos que

van fer mans i mànigues perquè Nafarroa Bai, una coalició

nacionalista navarra liderada per aquesta formació, no

governés la comunitat foral amb suport dels socialistes fa

gairebé dos anys. Finalment va seguir al capdavant del seu

govern la dreta pura i dura (la UPN, que encara no s’havia

emancipat del PP) amb el vot dels diputats del PSOE impo-

sat des de Madrid. Els que ara clamen pel “canvi polític” a

Euskadi no el van voler a Navarra i els que ara celebren i

saluden la nova esquerra abertzale la van voler apartar a

tota costa tot i que era segona força en vots i escons i ja no

podien argumentar connexions armades de cap tipus.

D’això, a casa meva, se’n diu doble moral. 

la setmana

La crisi passa factura aLa crisi passa factura aLa crisi passa factura aLa crisi passa factura aLa crisi passa factura a
Zapatero i al seuZapatero i al seuZapatero i al seuZapatero i al seuZapatero i al seu
govern mentre Rajoygovern mentre Rajoygovern mentre Rajoygovern mentre Rajoygovern mentre Rajoy
segueix fent la viu-viusegueix fent la viu-viusegueix fent la viu-viusegueix fent la viu-viusegueix fent la viu-viu

EEEEEn el cas del Pn el cas del Pn el cas del Pn el cas del Pn el cas del Principatrincipatrincipatrincipatrincipat
només 3 de cada 10només 3 de cada 10només 3 de cada 10només 3 de cada 10només 3 de cada 10
joves han rebut l’ingrjoves han rebut l’ingrjoves han rebut l’ingrjoves han rebut l’ingrjoves han rebut l’ingrééééésssss
de l’ajut al lloguerde l’ajut al lloguerde l’ajut al lloguerde l’ajut al lloguerde l’ajut al lloguer

Els que ara clamenEls que ara clamenEls que ara clamenEls que ara clamenEls que ara clamen
pel “pel “pel “pel “pel “canvi políticcanvi políticcanvi políticcanvi políticcanvi polític” a” a” a” a” a
Euskadi, no el vanEuskadi, no el vanEuskadi, no el vanEuskadi, no el vanEuskadi, no el van
vvvvvoler a Noler a Noler a Noler a Noler a Navavavavavarraarraarraarraarra
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PolíticaPolítica
L’Eixample aprova la retirada de

l’estàtua de la Victòria de la Diagonal
La proposició d’ICV-EUiA, recolzada pel PSC, CiU i ERC, es va plantejar des de Gràcia

L’Ajuntament de Barce-

lona culminarà el procés

de retirada de símbols

vinculats al franquisme,

accelerat el mes passat

amb la desmuntada del

monument a José Anto-

nio de l’avinguda Josep

Tarradellas, actuant

contra l’estàtua de la

Victòria de la plaça del

Cinc d’Oros, a l’encreua-

ment del passeig de Grà-

cia amb la Diagonal, la

porta d’entrada a Gràcia.

Dimarts el ple de l’Ei-

xample, seguint la idea

llançada des d’ICV-EUiA

de Gràcia, va aprovar la

retirada de la figura.

L’ESTÀTUA DE LA VICTÒRIA ES RETIRARÀ, DESPRÉS QUE DIMARTS S’APROVÉS LA PROPOSTA AL PLE DE L’EIXAMPLE

ALBERT BALANZÀ

La proposició d’ICV-EUiA al
consell plenari, que va comptar
amb el vot a favor del PSC, CiU
i ERC i l’abstenció del PP, apro-
va que “una vegada rebut l’in-
forme preceptiu de la comissió
d’escultures de l’Ajuntament de
Barcelona, l’estàtua de la Victò-
ria sigui retirada del seu empla-
çament a la via pública”. Tam-
bé, segons el text de la proposi-
ció, es demana als mitjans de co-
municació del Districte i els seus
òrgans de participació que facin
difusió de les campanyes de
l’Institut de Paisatge Urbà per a
la retirada de les plaques amb
referències franquistes de les fa-
çanes dels edificis.

El conseller d’ICV-EUiA de Grà-
cia David Companyon es va re-
ferir a la proposició de l’Eixam-
ple en el ple d’ahir celebrat a la
Vila i va manifestar a aquest set-
manari que, tot i que formalment
no cal, la iniciativa es podria
completar a la Vila amb una al-
tra proposició o una declaració
institucional de suport a la reti-
rada de la Victòria en el proper
ple. Fonts ecosocialistes van afe-
gir que la iniciativa adoptada ara
per l’Eixample, districte al qual
pertanyen els terrenys de la plaça
del Cinc d’Oros, “va sortir de
Gràcia perquè la plaça no és un
terreny que administrativament
els sigui proper, però de seguida
es van avenir a fer-ho”. 

reportatge

El que va ser alcalde de Barcelona
entre 1982 i 1997 aprofita l’oca-
sió per remarcar que el polític ha
d’estar a prop del ciutadà. “Tot el
que no es demostri que es pot fer
millor de lluny, s’ha de fer de prop;
és el el principi de la proximitat”,
assegura i recorda que durant la
seva alcaldia va retornar als dis-
trictes un cert poder. “Gràcia re-

Meritxell Díaz

Maragall i el principi de proximitat

Minuts abans del sopar de la Gràcia de les Tertúlies,

l’expresident de la Generalitat Pasqual Maragall escal-

fa motors al vestíbul dels Lluïsos practicant un esport

del que és un gran aficionat, el tennis taula. Després

d’haver descarregat prou adrenalina, seu i es prepara

per iniciar el diàleg, on fa gala del seu tarannà proper.

En clau nacional, Maragall va de-
manar un nou referèndum sobre
l’Estatut. “Si ens el toquen, cal tor-
nar a començar. El problema és que
no veig al govern actual amb la vo-
luntat d’exigir-ho”. Per a Maragall
no té lògica que ara un jutge, des-
prés que el 90 per cent dels votants
diguessin sí a l’Estatut, es posicio-
ni contra el document.
L’alcalde olímpic no va passar de
puntetes les eleccions basques. “Qui
guanya, ha de governar”. I ho diu
des de l’experiència, a les eleccions
del 99, el PSC va ser el partit més
votat però va obtenir menys escons
i es va quedar a les portes de la Ge-

presenta millor la Barcelona clàssi-
ca que la pròpia Barcelona, pel seu
caràcter festiu, i que no m’escolti
l’Hereu”, bromeja mentre lamenta
haver oblidat que dimarts era Sant
Medir. El socialista critica la supres-
sió de l’àrea metropolitana durant
el govern Pujol perquè, diu,
“Barcelona no és un perill per a
Catalunya, és una arma”.

MARAGALL, ACOMPANYAT DELS SOCIALISTES JOAN FERRER I GUILLEM ESPRIU

L’expresident contradiu el PSE: “qui guanya, ha de governar”

neralitat. “Al País Basc és un error
posar el PP a governar. Des del punt
de vista del conflicte basc-espanyol,
la situació s’endurirà”. En el terreny
internacional, Maragall es va mos-
trar escèptic amb l’ONU, “és un
guirigall, el Consell de Seguretat
mana i la quitxalla i riu”, però opti-
mista amb l’arribada d’Obama ,

“dóna la sensació que el món co-
mença a ser món”.
Maragall s’acomiada amb una re-
comanació, la lectura de Cartes
que no lliguen, de Jordi Vila-Aba-
dal, “una bona manera de pre-
parar una manifestació”, com la
que suggereix que caldria orga-
nitzar per reivindicar l’Estatut. 

MERITXELL DÍAZ

ARXIU / SERGI L.

El ple aprova un inventari

d’edificis de valor arquitectònic

El ple d’aquest dijous ha apro-
vat un inventari d’edificis de
valor arquitectònic remarcable,
així consta oficialment en l’or-
dre del dia, que servirà per ca-
talogar i protegir les finques del
Cercle Moral, el Centre Catò-
lic, els Lluïsos de Gràcia, la
Fundació Orfeó Gracienc i el
Teatre Regina. A la pràctica,
segons fonts de les entitats,
aquesta catalogació implica un

“tractament especial” per als
edificis implicats a l’hora que
l’administració tingui en
compte el seu caràcter histò-
ric i sigui “més laxe” en l’apli-
cació de noves mesures de
construcció, adaptabilitat i se-
guretat. L’acord no inclou un
altre edifici de la Vila com la
Violeta, del qual el Districte es
planteja com a única opció
conservar només la façana.

breus

La llibreria

Europa, guia del

registre de Kalki

El llistat de llibres incautats l’any
1996 a la llibreria Europa van
servir com a guió als Mossos
d’Esquadra per a l’entrada i re-
gistre a la llibreria Kalki, el pro-
pietari de la qual, Oscar P., està
sent jutjat per l’Audiència de
Barcelona acusat de difondre les
idees del genocidi mitjançant
l’edició i la venda de centenars
de llibres que justifiquen l’Ho-
locaust nazi i de formar part
d’una organització que defensa-
va els ideals del Tercer Reich.
La policia catalana ha explicat
que, a més del llistat de llibres
de la llibreria Europa, per
requisar la resta d’obres es van
guiar pels títols dels volums ex-
posats a la venda, la simbologia
de les portades o l’autor que els
escrivia. El material incautat va
ocupar fins a tres furgonetes. 

Carrer dedicat

a la poetessa

Josefa Rosich

El ple del districte celebrat ahir
va aprovar per unanimitat l’in-
forme favorable perquè el nou
vial situat entre el passeig de la
Vall d’Hebron i el carrer d’Este-
ve Terrades estigui dedicat a  la
poetessa Josefa Rosich. Nascu-
da el 25 de març de 1876 a la
Travessera de Gràcia, Rosich va
excel·lir com a col·laboradora de
la prestigiosa revista Feminal,
que dirigia Carme Karr. També
va escriure a Niu artístic i a El
Arte Lírico. Va morir  el 29 de
gener de 1929. 
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Societat
El Pere Virgili acabarà l’any amb un nou

hospital de salut mental i un pàrquing
Montilla i Geli inauguren aquest dissabte l’ampliació del centre sociosanitari

El president de la Genera-

litat de Catalunya, José

Montilla, i la consellera de

Salut, Marina Geli, inaugu-

ren aquest dissabte 7

l’ampliació de l’hospital

sociosanitari Pere Virgili,

que ha suposat la incor-

poració de 147 llits més a

l’edifici Xaloc, que estan

en ús des del novembre.

Ara, el recinte segueix en

obres per la construcció

del pàrquing, que s’acaba-

rà a finals de 2009, i d’un

edifici administratiu

situat a l’accés de l’avin-

guda de Vallcarca.

DISSABTE S’INAUGUREN ELS 147 DE L’EDIFICI XALOC DEL PARC SANITARI PERE VIRGILI

MERITXELL DÍAZ

MERITXELL DÍAZ

Des que l’any 1999 es constituís
l’empresa pública Parc Sanitari
Pere Virgili (PSPV) en els terrenys
de l’antic Hospital Militar i al
2003 la Generalitat comprés el
recinte, les obres de millora, re-
habilitació i construcció d’edificis
han estat una constant. L’objectiu
d’aquestes actuacions és transfor-
mar aquest parc en un referent a
Catalunya. “Avui per avui ja po-
dem dir que som un referent
sociosanitari”, afirma Assumpció
Brullet, gerent del PSPV. Dissab-
te, el president de la Generalitat,
José Montilla, i la consellera de
Salut, Marina Geli, inauguren els
147 llits sociosanitaris de l’edifici
de Llevant que ja van començar a
funcionar al novembre, tot su-
mant-se als 207 existents.
Les obres del recinte, però, conti-
nuen. A l’accés de l’avinguda de
Vallcarca s’està construint un apar-
cament amb 360 places i un edifi-
ci administratiu. Es preveu que

aquestes actuacions acabin l’últim
trimestre de 2009 i llavors es fa-
ran unes escales mecàniques que
comunicaran Gràcia amb Sant
Gervasi. En les properes setmanes
s’ha d’obrir un concurs d’obres per
crear un hospital de salut mental
amb 120 llits d’estada més un cen-
tre de dia i està en marxa el pro-
jecte executiu d’una residència as-
sistida, que estarà acabada a la tar-
dor. D’altra banda, aquest mateix
divendres s’adjudiquen les obres
per reformar dues plantes de l’edi-
fici de Gregal, on s’ubicaran més
llits. Un cop s’enllesteixin aquests
projectes encara quedaran espais
per definir atès que el recinte són
53.000 metres quadrats. 

Els Castellers deixaran Joventut

per diferències amb el Districte

È. LLUENT

Els Castellers de la Vila de Gràcia
abandonaran amb tota probabili-
tat la comissió de joventut del dis-
tricte de Gràcia després que se’ls
hagi comunicat que no podran fer
ús de les noves instal.lacions del
Casal de Joves al no considerar-
los una entitat juvenil. La decisió
del districte es va comunicar als

blaus durant la passada reunió de
joventut on només hi va assistir
una entitat, precisament els Cas-
tellers. Finalment, doncs, no es
complirà la promesa dels darrers
anys en què el Districte assegura-
va a la colla castellera que podria
utilitzar l’espai per realitzar els
assaigs de tabals i gralles durant
dues hores un cop a la setmana.
Ara aquesta secció de la colla gra-

És l’única entitat que va participar en l’última reunió celebrada

cienca assaja els divendres al Cen-
tre Artesà Tradicionàrius i els di-
marts té llogat un espai als Lluïsos
de Gràcia, la qual cosa suposa una
despesa econòmica que esperaven
solucionar amb la inauguració del
nou equipament situat a Gran de
Gràcia. Tot indica que els blaus no
participaran més de les comissions
de joventut si el consistori no mo-
difica la seva postura. 

Objectiu: un total de 312.500

donacions de sang el 2010

Segons el programa d’atenció es-
pecialitzada de salut, el Banc de
Sang i Teixits preveu arribar a
les 312.500 donacions de sang
l’any 2010. Per a aquest 2009,
la xifra és de 298.000 donaci-
ons. Un altre repte per a aquest
curs és incrementar el nombre
de donants de teixits fins als 150.
El pla estratègic del Parc Sanita-
ri Pere Virgili 2006-2009 fixa
com a fita convertir-se en un re-
ferent en qualitat tant en presta-
ció de serveis sociosanitaris com

a les entitats ubicades al recinte
i millorar l’atenció. Entre els
objectius específics hi figura
aconseguir que el 60 per cent
dels pacients donats d’alta tinguin
com a destinació el seu domicili
i el 90 per cent marxin sense pèr-
dua de la funció física. Al PSPV
hi ha emplaçats d’Institut Català
d’Avaluacions Mèdiques, el Con-
sorci Sanitari de Barcelona, la
Unitat de Cirurgia sense Ingrés
de la Vall d’Hebron i l’àrea bàsi-
ca de salut de Vallcarca.

A la plaça del Raspall diumenge
es va poder gaudir de la tradici-
onal Diada de Sant Medir amb
els Castellers de Sant Cugat,
Sants i els de la Vila de Gràcia.
Encara en els inicis de tempo-
rada, les tres colles van oferir
construccions per agafar la for-
ma. Així, els graciencs van fer
el primer 3d7 de la temporada,
acompanyat pel 4d7 i el 4d6
amb l’agulla. Els Borinots van
tenir en el 4d7 amb agulla com
a millor castell, mentre que el 2
de 6 va ser la millor construc-
ció dels Castellers de Sant
Cugat. La propera actuació dels
Castellers de la Vila de Gràcia

CEDIDA: PATRICIA BARBERÀ

crònica blava

serà el proper 22 de març a San-
ta Eulàlia de Riuprimer. 

Arnau Dòria
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breus

El veïnat

demana ampliar

el bus de barri

Quan se celebren deu anys de
la posada en marxa de la línia
114 d’autobús de barri que con-
necta Gràcia amb Can Baró –
que inicialment era el número
214–, els veïns reivindiquen
millores en la freqüència de pas.
La proposta que han fet arri-
bar al Districte és que passin
cada deu minuts. “El 114 és
una línia mal estructurada i
sobredimensionada, ja que ar-
riba al Guinardó i fa una volta
massa gran per Gràcia. En de-
terminats trams va buida”, diu
Quim Torres, portaveu de la
comissió La Salut-Park Güell.
D’altra banda, els veïns han
demanat que la línia 116 cir-
culi fins a les deu del vespre, i
no fins a les nou com fa ara.
També proposen un desdobla-
ment d’aquesta línia perquè un
autobús faci el recorregut del
Coll i l’altre, el de la Salut. Se-
gons fonts de TMB, malgrat les
demandes veïnals, no hi ha pre-
visió de fer cap modificació al
llarg d’aquest any en les línies
114 i 116. 

Convocada una

trobada per la

no violència

Dins el programa d’activitats de
la Marxa Mundial per la Pau i
la No Violència, un grup local
d’activistes organitza aquest dis-
sabte 7 una trobada d’experièn-
cies per la noviolència, amb una
presentació sobre la temàtica i
jocs de relació. L’acte es fa al
migdia al carrer Providència
número 135. El col·lectiu fa una
crida als grafiters graciencs per
participar a la marxa dins d’un
projecte artístic. 
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gent del barri

La gallega Isabel Gago fa 34 anys que viu i treballa a la Vila

L’any de les Olimpíades de
Barcelona, la Isabel va deci-
dir-se a obrir el comerç l’Olla
de Gràcia. Ja portava disset
anys vivint al barri. Va arri-
bar el 1975 i van ser uns amics
gallecs que ja estaven instal.lats
a la Vila els que la van ajudar
a situar-se. És potser per això
que a la Isabel sempre li ha
agradat ajudar. “Sempre que
puc fer alguna cosa pels altres
la faig. Aquí a la botiga no no-
més venc els meus productes
sinó que quan estàs darrere del
mostrador et converteixes en
una veïna més dels teus clients
habituals. Guardo les claus,
recullo paquets que han de
venir a buscar, els hi dono
canvi per al bitllet de l’auto-
bús. A més, també ets com un
punt d’informació perquè
molta gent entra a preguntar
on està aquest lloc o on està
l’altre. Sóc gairebé com una
oficina de l’Ajuntament!”, iro-
nitza.
Vedella, xoriç, la famosa tetilla
gallega, pastís de Santiago, li-
cor d’orujo o vi de les Rias
Baixas són alguns dels produc-
tes de la terra que ofereix a
graciencs i gracienques perquè
puguin gaudir de la bona gas-

Èric Lluent

“Sóc una més de la família gracienca”

Isabel Gago fa 34 anys

que va arribar a la

capital catalana proce-

dent de la província

d’Ourense d’on és

originària. Des d’ales-

hores, sempre ha

treballat i viscut a la

Vila de Gràcia i actual-

ment regenta l’Olla de

Gràcia, botiga situada

a Torrent de l’Olla amb

Providència, on es

troben productes

ibèrics i, sobretot,

especialitats de pro-

ductes de les terres

gallegues.

cara al públic”. D’altra banda,
afirma que la mala situació
econòmica l’està notant però
manté una clientela fidel que
la fa continuar endavant. “No
només ha estat ara. De fa uns
quatre anys que han obert for-
ça supermercats a la zona i
això fa que perdis vendes”,
puntualitza.
Amb tot, es declara encanta-
da amb Gràcia i la seva gent i
és per això que assegura que
només hi fa vida aquí. “Visc i
treballo a Gràcia. La gent és
molt acollidora i el barri molt
tranquil. Em sento una més de
la gran família gracienca”, con-
clou. 

tronomia gallega. Pel que fa a la
llengua catalana, l’Isabel assegu-
ra que mai ha tingut cap proble-
ma i sempre s’ha entès amb tot-
hom. “El català el comprenc per-

fectament i també el parlo, tot i
que mantenir una conversa em
costa força, però jo mai m’he
sentit discriminada en tots el
anys que porto a Catalunya i
mira que sempre he treballat de

ISABEL GAGO, DARRERA DEL MOSTRADOR DE LA SEVA BOTIGA AL CARRER TORRENT DE L’OLLA

ÈRIC LLUENT

A la seva botiga es

pot comprar vi de

les Rias Baixas i

pastís de Santiago

M. D.

La nova escola bressol Galatea,
situada al barri de Vallcarca-
Penitents, començarà a funci-
onar el proper mes de setem-
bre. El centre ja apareix a la
nova guia de serveis i centres
educatius 2009-2010 de l’Ajun-
tament i quan s’obri el període
de matriculació les famílies de
la zona podran optar a una pla-
ça. Aquest equipament per a
infants de 0 a 3 anys ofertarà
un total de 81 places, dividi-
des en sis grups. D’aquesta ma-
nera, la llar d’infants segueix
l’estructura de les últimes es-
coles bressols municipals
(EBM) creades per l’Ajunta-
ment, com és el cas de l’EBM
Sant Medir, al carrer Santa
Rosa, i el Tramvia Blau, que
correspon al districte de Sarrià-
Sant Gervasi. Aquest nou cen-
tre, a l’avinguda de Vallcarca
227-229, tindrà una superfície
construïda de 890 metres qua-
drats, amb una zona de jocs ex-
teriors amb jardí, sorral i jocs
d’aigua de 511 metres qua-
drats. L’EBM Galatea pertany
al conjunt educatiu del CEIP

L’escola bressol Galatea

obre portes aquest curs

Josep Maria de Sagarra, que es
va remodelar íntegrament l’any
2008, i que també inclou un
poliesportiu, que ara està en
construcció, i una instal.lació fo-
tovoltaica. El cost total d’aquest
projecte és de set milions d’euros.
Amb la posada en marxa de l’es-
cola bressol Galatea, Gràcia comp-
ta amb quatre centres públics per
a infants de 0 a 3 anys. Segons el
pla d’escoles d’aquest mandat, al
2011 el Districte tindrà quatre
EBM més, al Camp d’en Grassot,
al Coll –Camí de Can Mora-, al
carrer Jaén i al carrer Neptú.

Més patis oberts

L’èxit del projecte de patis oberts
dins de Temps de Barri, temps edu-
catiu compartit, que impulsa
l’obertura de patis de les escoles
per complementar l’oferta d’es-
pais d’ús públic, ha portat a es-
tendre la iniciativa a noves esco-
les. Si bé fins ara funcionava al
CEIP Baldiri Reixac i a l’escola
Sant Josep, a partir del 15 de
març també s’obriran els patis del
CEIP Reina Violant, del CEIP
La Sedeta i del CEIP Jovellanos,
al carrer Sardenya. 

El centre, a Vallcarca, oferta 81 places

L’ALCALDE JORDI HEREU VA VISITAR DILLUNS EL CEIP JOSEP MARIA DE SAGARRA

AJUNTAMENT DE BARCELONA
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Sant Medir
La festa de Sant Medir continua sent una tradició molt popular a Gràcia, per això un any més el 3 de

març els carrers es van omplir d’infants, joves i gent gran que esperaven amb un somriure els

caramels de les 27 colles que van desfilar. L’incident de la jornada el van protagonitzar dos romeus de

la colla Cal Ros, que en caure del cavall van haver de ser traslladats a l’hospital. Afortunadament, els

dos afectats van poder passar la nit a casa. Fotos: Èric Lluent
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‘Good Bye Lenin’, a la biblioteca Vila de Gràcia. Dins

del cicle d’activitats nocturnes, la biblioteca del Torrent

de l’Olla projecta el film Good Bye Lenin, una comèdia

dramàtica protagonitzada per Daniel Brühl i Katrin Sass.

La cinta gira al voltant de la vida d’un jove alemany, Àlex,

que es troba en una complicada situació dins la convulsa

Alemanya oriental de l’any 1989 quan la seva mare des-

perta d’un coma.

Dimecres 11 de març, a les 21.30

Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de l’Olla, 104)

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

Sessió informativa so-

bre subvencions i altres

finançaments associa-

tius.

Espai Jove de Gràcia (Gran

de Gràcia, 190), a les 19 h

Presentació de llibres: Mon-

ges, amb Laia Ahumada.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20), a les

19.30

Conferència: L’herència

de Luciano Pavarotti, a

càrrec de Joan Casanovas.

El Centre (Ros de Olano, 9),

a les 20 h

Biblioteca Vila de Gràcia

(Torrent de l’Olla, 104), a

les 19 h

Assaig general: Palu i Fa-

bre, amb Jordi Coca,

Manuel Guerrero i

Perejaume.

Biblioteca pública Jaume

Fuster (Plaça Lesseps, 20),

a les 19 h

Conferència: Els càtars,

entre la realitat històri-

ca i la llegenda, a càrrec

de David Agustí, llicenciat

en Història Moderna i Con-

temporània.

Concert: Las chicas se

desnudan.

Elèctric Bar (Travessera de

Gràcia, 233), 22 h

Festival Tradicionàrius.

Punt de trobada. Jam

session folk.

CAT (Travessia de Sant

Antoni, 6), a les 22 h

� 10 de març

Activitat infantil - Enreda’t

amb l’acció: Peter Pan.

Biblioteca Vila de Gràcia

(Torrent de l’Olla, 104), a

les 18 h

Club de lectura en català:

La volta al món en 80

dies.

CC La Sedeta (Sicília,

321), a les 19.15

Màgia: Magos

reincidentes.

Elèctric Bar (Travessera

de Gràcia, 233), 22 h

� 11 de març

Sac de rondalles: Parau-

les confitades.

Biblioteca Vila de Gràcia

(Torrent de l’Olla, 104), a

les 18 h

Vine a fer un cafè amb...

Xerrada: Plató. El ban-

quet, a càrrec de Iago Pe-

ricot.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20), 19 h

Seminari sobre la crisi en

el capitalisme actual. Ses-

sió:  La història de les

crisis en el capitalisme.

CC La Sedeta (Sicília,

321), a les 19.30

Concert de jazz: Mateo

Sacilotto plays Nino

Rota.

Elèctric Bar (Travessera

de Gràcia, 233), 22 h

Performance per a veu: Il

Bosco di Vetro.

La Cova de les Cultures

(Àngel, 12), a les 22 h

Concert: Mano a mano,

Iván Impagaos i Juaco

La Rumbé.

Heliogàbal (Ramon i

Cajal, 80), a les 22 h

� 12 de març

Vine a fer un cafè amb...

Xerrada: Josep Lluís

Aguiló, poeta de la ciu-

tat, a càrrec de Sebastià

Alzamora.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20), 19 h

Espectacle: La noche jus-

to antes de los bosques.

La Cova de les Cultures

(Àngel, 12), a les 22 h

Concert: Outsider.

Elèctric Bar (Travessera

de Gràcia, 233), 22 h

Concert: Xavi Lloses.

Heliogàbal (Ramon i

Cajal, 80), a les 22 h

Concert Alfa en Viu:

Suite Momo + Febrero.

Alfa (Gran de Gràcia, 36),

a les 22.45

EXPOSICIONS

� Fins 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 12 de març

Exposició: Les llengües

del món.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20)

� Fins al 14 de març

Exposició: Crisi.

Galeria Paspartú (Verdi,

5)

� Del 14 al 25 de març

Exposició: Our favouri-

te.

Untitled BCN (Topazi, 14)

� Fins al 25 de març

Exposició fotogràfica:

Panxetes, les corbes de

la vida, de Marta Ricart.

CC La Sedeta (Sicília,

321)

� Fins al 31 de març

Exposició fotogràfica:

Para no olvidar, de

Pablo Delano.

Galeria H
2
O (Verdi, 152)

� Fins al 4 d’abril

Exposició: 18 anys del

Pont d’Arcalís.

CAT (Travessia de Sant

Antoni, 6), a les 17 h

ACTES

� 6 de març

Taller: Exercicis tea-

trals per passar-s’ho

pipa.

La Quimera (Verdi, 28,

baixos), a les 20 h

Concert de cambra:

Quartet vocal i piano a

quatre mans.

Orfeó Gracienc (Astúries,

36), a les 20 h

Kafeta: Teatre espontani.

Ateneu Rosa de Foc

(Verntallat, 26), 20 h

Presentació del llibre:

Emulsió de ferro, de

Sebastia Jovani.

Heliogàbal (Ramon i Cajal,

80), a les 21 h

XI Nits Clàssiques. Concert

de cant coral: Coral Espí-

gol i Quartet La Negrina,

amb el director Quim

Manyós.

Auditori biblioteca Jaume

Fuster (Plaça Lesseps, 20),

a les 21 h

Concerts: Ultraido + Sólo

Re.

CC La Sedeta (Sicília, 321),

a les 22 h

XXII Festival Tradicionàrius:

Gai Saber (concert) +

Sans & Fot (ball).

CAT (Travessia de Sant

Antoni, 6), a les 22 h

Concert: Tota blues.

L’Astrolabi (Martínez de la

Rosa, 14), a les 22.30

� 7 de març

Folk als mercats: Taller de

cançó del CAT.

Mercat de Lesseps (Verdi,

20), a les 12 h

Teatro: Romeo i Julieta,

poesia i carnalitat.

La Cova de les Cultures (Àn-

gel, 12), a les 21 h

Concert: La Heydi.

L’Astrolabi (Martínez de la

Rosa, 14), a les 21.30

Concert de música colom-

biana: Buritaca 200.

Elèctric Bar (Travessera de

Gràcia, 233), 23 h

� 8 de març

Verdinada: 5a Calçotada

d’Horticultors Urbans.

Lluïsos (Plaça del Nord, 7),

a les 11 h

Espectacle de màgia: Màni-

ga Curta Show.

Lluïsos (Plaça del Nord, 7),

a les 12 h

Concert-vermut: Chara-

des.

Heliogàbal (Ramon i Cajal,

80), a les 13 h

Cicle de Sarsueles: Agua,

azucarillos i aguar-

diente.

CC La Sedeta (Sicília, 321),

a les 17 h

XXII Concurs de Teatre Ca-

talà. Representació de

l’obra: Estrelles en un cel

de matinada.

El Centre (Ros de Olano, 9),

a les 18 h

Concert: Vrak’Trio.

Heliogàbal (Ramon i Cajal,

80), a les 22 h

Jam session jazz: Albert

Trio.

Elèctric Bar (Travessera de

Gràcia, 233), 21 h

� 9 de març

Xerrada: La meditació, a

càrrec d’Albert Rams.

Bibl. Vila de Gràcia (Torrent

de l’Olla, 104), 19 h
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Cultura
breus

Xavi Lloses

actua dijous a

l’Heliogàbal

Xavi Lloses i l’Escolania de la
Quadratura del Cercle porten
la seva música avantguardista
a l’escenari de l’Heliogàbal
aquest dijous. Temes delicats,
amb molts matisos i de gran
eclecticisme formen part del re-
pertori de la formació de Llo-
ses i Marc Clos, Manel Vega,
Rosa Pou i Irene Ferré, entre
d’altres. Xavi Lloses ja ha pre-
sentat més d’una dotzena de tre-
balls, tres d’ells amb l’Escola-
nia de la Quadratura del Cer-
cle, El Somni d’un Gegant, una
opereta màgica i entranyable
amb una escolania de veus
blanques, Núvols de Plata i l’Or-
gue de Perfums. Al llarg de la
seva trajectòria, Lloses ha do-
nat vida a formacions com Vla-
dimir, amb Carlos Ribas. 

L’IES Gal.la

Placídia engega

un cinemafòrum

Dins del Pla Educatiu d’Entorn,
l’IES Gal.la Placídia posa en
marxa un cinemafòrum men-
sual per treballar temes diver-
sos amb els adolescents i joves
de Gràcia. Després de dues ses-
sions pilots, el cinemafòrum co-
mença el proper 14 de març
amb la projecció de El niño del
pijama de rayas, que narra la his-
tòria de Bruno, el fill d’un mi-
litar nazi, que es veu obligat a
traslladar-se al camp d’extermi-
ni d’Auschwitz, on coneix un
nen jueu polonès que vesteix un
pijama de ratlles, la vestimenta
dels presoners, i amb qui ini-
cia una amistat. Després del
visionat, es farà una tertúlia so-
bre el contingut i els valors del
film. 

Ramon Erra i Cristina Fernández,

guardonats amb el Premi Salambó

REDACCIÓ

L’escriptor Ramon Erra, amb
Desfent el nus del mocador (La Ma-
grana), i Cristina Fernández
Cubas, amb Cuentos completos
(Tusquets), són els guanyadors del
VIII Premi Salambó 2008 en
català i en castellà, respectiva-
ment. Erra, llicenciat en Ciènci-
es Polítiques, col.labora en diver-

sos mitjans de comunicació i ha
publicat llibres de contes com La
flor blanca de l’estramoni i Pólvo-
ra del quatre de juliol i llibres de
viatges com A Bòsnia ens troba-
rem. Desfent el nus del mocador
és una novel.la que concentra
tota una sèrie de relats d’un cam-
brer de bar de carretera que re-
memora les històries que ha anat
sentint de la clientela. Per la seva

‘Desfent el nus del mocador’ compila relats d’un cambrer de bar

banda, Fernández Cubas reuneix
la seva obra de 25 anys, vint re-
lats de cinc llibres a Cuentos
completos. Entre les obres fina-
listes en català, Quiet de Màrius
Serra, i, en castellà, Lo que sé de
los vampiros de Francisco Casa-
vella. El Premi Salambó no té
cap dotació econòmica, es trac-
ta d’un reconeixement per part
del sector. 

‘Tarzan, el musical’, al

Jove Teatre Regina. La
companyia Va de Bòlit
porta al teatre del carrer
Sèneca l’espectacle musi-
cal de Tarzan, que a més
d’explicar la història d’un
humà que viu entre els si-
mis, fa una reflexió so-
cioecològica sobre de la
globalització, el dret a la
subsistència de les petites
civilitzacions i la conser-
vació de les selves verges
del continent africà.
Aquest espectacle de tea-
tre musical amb acrobà-
cies estarà a la cartellera
del Jove Teatre Regina fins
al 5 d’abril. 

CEDIDA: VA DE BÒLIT

La biblioteca de barri de Penitents

estarà enllestida a finals del 2010
El pressupost del projecte és de gairebé set milions, en part finançat per la Generalitat

Les obres d’edificació de

la nova biblioteca de

Penitents començaran a

finals de mes. Amb la

construcció d’aquest

equipament, que

s’ubicarà al número 81

del passeig de la Vall

d’Hebron, es completarà

el projecte de bibliote-

ques per a Gràcia, que

estableix que ha d’haver-

hi una biblioteca de

districte, la Jaume Fus-

ter, i dues de barri, la

Vila de Gràcia i la de

Penitents. El pressupost

destinat a tot el projecte

és de 6.907.186 euros.

LA SALA DE LECTURA DE LA BIBLIOTECA JAUME FUSTER

CARINA BELLVER

MERITXELL DÍAZ

La futura biblioteca de Penitents
haurà d’estar enllestida en un mà-
xim de divuit mesos des que s’en-
geguin les obres, segons fixa l’ex-
pedient de licitació de construc-
ció. L’empresa guanyadora del
concurs és Novantia Integral SA
Copcisa SA, que ha fet equipa-
ments culturals com l’Institut del
Teatre o el museu episcopal de
Vic, i també s’ha encarregat de
la remodelació de la plaça Les-
seps, entre d’altres. La bibliote-
ca de Penitents, que tindrà una
superfície útil de 1.225 metres
quadrats, es distribuirà en qua-
tre plantes i comptarà amb un
espai polivalent i un magatzem.
Segons el projecte, a la planta bai-
xa hi haurà l’àrea de revistes i una
zona infantil; a la primera plan-
ta, la zona de llibres, documents,
imatge, música i multimèdia, i
la planta superior acollirà les ofi-
cines i un espai multimèdia. Una

altra de les característiques serà
que aprofitarà la llum natural al
màxim.
Segons fonts del Districte, les
obres començaran a finals de mes.
El pressupost total del projecte és
de 6.907.186 euros, destinats a la
construcció, el mobiliari, l’equi-
pament i la senyalització de la bi-
blioteca. A través del Pla Únic
d’Obres i Serveis de Catalunya,
la Generalitat subvencionarà un
total de 308.250 euros.
Es preveu que la col.lecció de la
nova biblioteca sigui de prop de
25.000 documents. Si bé la
Jaume Fuster està especialitzada
en cultura juvenil i viatges i la de
la Vila de Gràcia en cultures de
la Mediterrània, encara no s’ha
decidit la temàtica del centre de
Penitents. 

La mostra ‘Diacronies del Japó

modern’, a la Jaume Fuster

La biblioteca Jaume Fuster acull
fins al proper 9 d’abril l’exposi-
ció Diacronies del Japó modern,
un mapa fotogràfic de Tina
Bagué que mostra la realitat del
país asiàtic avui. Es tracta d’una
mostra que reflecteix la convi-
vència del Japó tradicional amb
el Japó més avançat. Tina Bagué
ha treballat per a diverses pu-
blicacions, entre les quals hi fi-
guren El País Semanal, el Domi-
nical del Periódico, Rutas del
Mundo, Mujer 21, Yo Dona i

Woman. L’artista, que es va for-
mar entre Barcelona i Filadèlfia
(Estats Units), va fer el seu pri-
mer viatge al Japó l’any 2002 i
des de llavors va decidir especi-
alitzar-se en fotografia de viat-
ge. Des del 2003 només treba-
lla en color i amb càmeres digi-
tals. Ara, presenta aquesta mos-
tra a la biblioteca de Lesseps que
fa un recorregut pel Japó, cap-
tant en les seves imatges la seva
gent, els seus racons i detalls de
la seva cultura.
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•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.

•Slumdog Millionaire. Dv i ds, 16.00,

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

19.00, 22.00.

CASABLANCA-KAPLAN. Pg.Gràcia, 115

•Sala 1:La teta asustada (VOSE). Pas-

sis: 16.00, 18.00, 20.00, 22.00.

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

16.00, 21.30. Che, el argentino (VOSE).

Passis: 19.00.

CASABLANCA-GRÀCIA. Girona, 175.

•Sala 1: Bienvenidos al norte. Passis:

15.55, 18.00, 20.05, 22.10.

•Sala OZU: Sing for Darfur. Passi:

16.00. Utopia. Passis: 17.30. Carl

Gustav Jung. Passi: 19.00.  La

máquina roja de matar. Passis:

20.25, 22.15.

•Sala OZU: El truco del manco. Passis:

16.00, 20.00. Il Divo. Passis: 17.45, 22.00.

LAUREN GRÀCIA. Carrer Bailén, 205. Tel.

: 93 457 32 11.

•Sala 1: Más allá de los sueños. Pas-

sis: 16.15, 18.20, 20.25, 22.30.

•Sala 2: Slumdog Millionaire. Passis:

16.20, 19.20, 22.20.

•Sala 3: Watchmen. Passis: 16.00,

19.00, 22.00.

•Sala 4:  En el nombre del rey. Passis:

17.00. Bienvenidos al norte. Passis:

20.10, 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: Háblame de la lluvia (VOSE).

Passis: 16.10, 18.15, 20.20, 22.35. La

increíble historia del hombre sin

sombra (curt). Passi: 22.10.

•Sala 5: Buscando un beso a media-

CINEMES

BOSQUE MULTICINEMES. Rbla. del

Prat, 16 - Tel. 93 217 26 42.

•Gran Torino. Dv i ds, 16.10, 19.10, 22.10,

00.40; dg a dj, 16.10, 19.10, 22.10.

•La duda. Dv i ds, 16.00, 18.10,

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

18.10, 20.20, 22.30.

•El curioso caso de Benjamin Button.

De dv a dj, 16.00, 19.15, 22.20.

•Un chihuahua en Beverly Hills. Ds

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

•Che: guerrilla. Dv, 19.00, 22.00,

00.40; ds i dg, 20.00, 22.30; de dll a

dj, 19.00, 22.00.

•The reader. Dv i ds, 16.10, 19.05,

22.00, 00.45; de dg a dj, 16.10,

19.05, 22.00.

•Watchmen. De dv a dj, 16.00, 19.15,

22.20.

•Más allá de los sueños. Dv i ds,

16.00, 18.10, 20.20, 22.30, 00.45;

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

noche (VOSE). Passis: 16.15, 18.15,

20.20, 22.35.

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

88 23.

•Sala A: El luchador. (VOSE). Passis: 16.05,

18.20, 20.00.  El curioso caso de

Benjamin Button (VOSE). Passi: 22.00.

•Sala B: The Reader. (VOSE). Passis:

16.00, 18.15, 20.30, 22.45.

•Sala C: Gran Torino (VOSE). Passis:

16.00, 18.15, 20.30, 22.45.

•Sala D: Vals con Bashir (VOSE). Pas-

sis: 16.10, 18.20, 20.25, 22.35.

TEATRES

JOVE TEATRE REGINA. Sèneca, 22.

•Tarzàn, el musical. Fins a l’03/04.

SALA BECKETT. Alegre de Dalt, 55.

• Product, de Mark Ravenhill. De l’11/

03 al 12/04.

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.

bandes amb DO

High Times fa un viatge pels ritmes jamaicans

Com neix HCom neix HCom neix HCom neix HCom neix High igh igh igh igh TTTTTimes?imes?imes?imes?imes?
Comença a finals de l’any
2000, com la major part dels
grups, amb una colla d’amics
que es reuneix per tocar i pas-
sar-s’ho bé. A poc a poc la for-
mació va adquirint nous mem-
bres i va gravant petites ma-
quetes casolanes. I no és fins
al 2007 quan el grup explota i
assoleix una major volada.

UUUUUn punt dn punt dn punt dn punt dn punt d’inflexió?’inflexió?’inflexió?’inflexió?’inflexió?
Quan evolucionem definitiva-
ment cap a l’estil musical que
toquem avui: un ska clàssic
cantat en català. A partir d’aquí
comença a augmentar la quan-
titat de concerts anuals i to-
quem a llocs com el Rebrot o
el Correllengua.

I per acabar-ho d’adobar gra-I per acabar-ho d’adobar gra-I per acabar-ho d’adobar gra-I per acabar-ho d’adobar gra-I per acabar-ho d’adobar gra-
veu el primer treball en estu-veu el primer treball en estu-veu el primer treball en estu-veu el primer treball en estu-veu el primer treball en estu-
di...di...di...di...di...
Amb aquest EP que acabem de
publicar hem trobat realment
el so de High Times, i hem de-
finit per on volem anar. És la
nostra presentació oficial i es-
tem molt satisfets amb el re-
sultat. El fet que el gravéssim i
el coproduissim als estudis
Meteosat amb Marc Tena (The

Adrià Cortadellas

“Fem ska de la Vila de Gràcia”

High Times és una

banda d’ska bandera de

la DO gracienca tant

pels seus orígens com

pels seus sentiments. El

seu primer EP enregis-

trat als estudis Meteo-

sat el setembre de l’any

passat es converteix en

la seva carta de presen-

tació oficial per desen-

volupar el projecte

d’una manera més

madura. El resultat és

un viatge pels ritmes

jamaicans amb lletres

divertides i festives

cantades en català i amb

segell gracienc.

Exacte. Tot i que la nostra prin-
cipal influència és Jamaica, fem
alguna incursió cap al soul o al
two tone anglès. El directe de
High Times ofereix un combi-
nat de temes originals del grup
amb versions de clàssics de l’uni-
vers skatalític, com The Ska-
talites, Hepcat o The Specials.

Quins avantatges té tenir unaQuins avantatges té tenir unaQuins avantatges té tenir unaQuins avantatges té tenir unaQuins avantatges té tenir una
banda a Gràcia?banda a Gràcia?banda a Gràcia?banda a Gràcia?banda a Gràcia?
Tocant a les festes de Gràcia ja
tens garantida l’afluència de
públic, i més si jugues a casa,
com és el nostre cas. Hi hem
tocat dos anys seguits i n’estem
molt satisfets. Al nou àlbum hi
apareix el segell “Ska de la Vila
de Gràcia”, ens sembla un bon
eslògan per reivindicar els nos-
tres orígens i sentiments. D’al-
tra banda també cal destacar
que no podem assajar a la Vila
i hem d’anar a fora ja que és
impossible trobar-hi locals. 

Fenicians) i que ens el coproduís
en Jordi Manyà (Dr. Calypso,
Skatalà) va ser molt significatiu
per a nosaltres.

En quin sentit?En quin sentit?En quin sentit?En quin sentit?En quin sentit?
Són músics de grups que són re-
ferents per nosaltres: Dr. Calypso
i Skatalà. Són els qui han portat

la música jamaicana a Catalunya
i sempre ens han acompanyat.
Nosaltres també cantem en cata-
là perquè és la nostra llengua i és
amb la que ens sentim més cò-
modes.

PPPPPerererererò sense girar la cara als orí-ò sense girar la cara als orí-ò sense girar la cara als orí-ò sense girar la cara als orí-ò sense girar la cara als orí-
gens jamaicans de l’estil.gens jamaicans de l’estil.gens jamaicans de l’estil.gens jamaicans de l’estil.gens jamaicans de l’estil.

ELS INTEGRANTS DE LA BANDA HIGH TIMES

XAVI TEDÓ

“Cantem en català

perquè és la nostra

llengua i ens

sentim còmodes”

Jonàs i 34 passes es fan amb els Trofeus Vila de Gràcia.

El grup Jonàs i el grup de teatre 34 passes es van endur tres
premis del Trofeu de Teatre Vila de Gràcia. Jonàs, amb Jo en vull
18, va guanyar els de millor grup, jurat juvenil i votació popular.
La representació de La caputxeta i el llop de 34 passes es va endur
el de millor direcció, millor vestuari i millor caracterització. 

CEDIDA: EUGÈNIA FERNÁNDEZ

Humor en crisi

La sempre agradable i

necessària comèdia passa

aquests dies per un dels seus

pitjors moments gràcies a

aquest col.lectiu que ha

decidit dur a escena els

pitjors acudits de la història

de l’humor. Aquest grup

d’actors no menteix al presen-

tar-se com un equip que bé

podria procedir de l’escola de

teatre de l’Inem si existís, això

sense voler faltar el respecte

als cursos de l’atur que en

aquests moments de crisi real

estan sent la llum en l’horitzó

per a molts. Els personatges

estereotipats i excessius en la

seva caracterització expliquen

un darrera l’altre acudits

trivials i dolentíssims buscant

en l’espectador una complici-

tat sense reflexió i basada en

el pitjor humor castís i

mediàtic. Aquesta colla intenta

sobrepassar la línia del

políticament correcte però es

queda a les portes de la

comèdia. Més que una obra

de teatre això sembla un

exercici improvisació en unes

colònies per a nens que han

estat criats per un bombar-

deig d’informació televisiva

carregada de notícies del cor.

Ells mateixos, a l’iniciar

l’espectacle adverteixen que

no pretenen intel.lectualitats, i

és cert; però una cosa és

deixar les pretensions

pseudointel.lectuals per fer un

humor babau i altra, maltrac-

tar l’espectador i fer-li pagar

per rebre una tirallonga de

gags molt vists, previsibles i

un joc final amb el públic

digne dels pitjors moments

de l’animació de baix cost.

Sorprèn d’aquests nois que

paral.lelament a la seva

proposta escènica tenen un

canal en internet

(proscritos.tv) en el qual

deixen veure un nivell de

creativitat, reflexió i sensibili-

tat molt més alt que el que

ofereixen a la sala petita del

Teatreneu. En definitiva

l’exercici de comèdia que

encara que ximple i buit fa

riure, és molt menys recoma-

nable que la seva pàgina

web, que sí val la pena. 

crítica de teatre
Sergio Oliveros

En la cola del Inem 1.1

Guió: Emilio Bujedo,

Manu Pradas

Intèrprets: David García,

Jose Malaguilla, Tony

Medina, Manu Pradas

Teatreneu

fitxa

CULTURA
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Esports
breus

El CN Catalunya

gairebé sorprèn

un Helios líder

L’equip de waterpolo masculí
del Club Natació Catalunya va
protagonitzar el cap de setma-
na passat un matx del tot trepi-
dant amb un resultat que va aca-
bar sent contrari als interessos
graciencs però que deixa un
molt bon regust de boca per
l’evolució que està fent el con-
junt a la primera divisió esta-
tal. Visitant al líder destacat de
la lliga a la seva pròpia piscina
els waterpolistes entrenats per
Tato García van acabar el par-
tit amb un resultat de 8 a 7 fa-
vorable als de Saragossa. Tan
sols un gol de diferència en un
matx que enfrontava el primer
i el novè classificat. Aquest cap
de setmana la lliga fa un des-
cans i no es reprendrà fins al
proper 14 de març, dia en què
el CN Catalunya rebrà el se-
gon classificat, el Molins de
Rei, i intentarà confirmar les
bones sensacions de la passada
jornada. 

El fòrum del CEG

passa a ser de

registre obligat

Des del passat diumenge 1 de
març, per participar en el fò-
rum del web del Club Excursi-
onista de Gràcia cal estar re-
gistrat prèviament com a usu-
ari. Aquesta decisió s’ha pres
principalment no pas per mal
comportament dels comenta-
ristes sinó per la gran quanti-
tat de missatges brossa automà-
tics que es publiquen en aquest
espais. El fòrum del CEG
compta amb diferents catego-
ries dedicades a les seccions de
muntanya, escalada o espeleo-
logia. 

L’Europa afronta el ‘Tourmalet’ de

Tercera amb el Reus i l’Espanyol B
Els reusencs arriben diumenge al Nou Sardenya en el seu millor moment esportiu

El primer equip del Club

Esportiu Europa es

troba en el moment

definitiu de la tempora-

da. Aquest diumenge

rebrà el segon classifi-

cat, el Reus, que fa vuit

jornades que no perd i

que està protagonitzant

una trajectòria ascen-

dent des de l’inici de la

temporada. La propera

setmana els graciencs

visitaran el camp de

l’Espanyol B, líder del

grup 5 de Tercera.

ÈRIC LLUENT

L’empat de la setmana passada al
camp de Manlleu (0 a 0) manté
encara les esperances d’una re-
muntada històrica que porti a
l’Europa fins a la zona d’ascens a
Segona B. Alguns aficionats ja ho
han descartat i altres ho veuen
com una fita poc probable, però
el cert és que el conjunt escapulat
tindrà aquest diumenge i la pro-
pera jornada una oportunitat d’or
per demostrar que encara és un
ferm candidat a la promoció.
Els jugadors entrenats per José
Ángel Valero intentaran plantar
cara al segon i primer de la lliga,
Reus i Espanyol consecutiva-
ment. Pel matx d’aquest diumen-
ge el vestidor gracienc tindrà les
importants baixes d’Àlex i David
(per causes mèdiques) i de Ro-
ger i Callicó (que arrosseguen san-
cions). L’equip del Baix Camp
arriba al Nou Sardenya en el seu
millor moment esportiu després
que a l’inici de la temporada es
dubtés del seu potencial al gua-
nyar només dos dels set primers

partits. L’Europa, per la seva ban-
da, està a 10 punts de la promo-
ció situat a la desena posició amb
37 punts. “El Reus té un equip
molt bo i a nosaltres habitual-
ment no se’ns donen bé els par-
tits amb els conjunts que porten
el liderat de la lliga, per això hem
de sortir molt concentrats per tal
de fer un bon partit i poder afron-
tar la propera setmana amb
tranquil.litat”, ha declarat Valero.
Del matx de la setmana passada,
l’entrenador ha valorat positiva-
ment el punt aconseguit tot i que
ha subratllat que durant la sego-
na part l’equip va tenir oportuni-
tats d’endur-se els tres punts, que
era l’objectiu amb el que van vi-
atjar a Manlleu. 

ÀNGEL GARRETA

EL CAPITÀ DE L’EUROPA, FERNANDO, I EL DAVANTER BENJA, A LA PRIMERA VOLTA AL REUS

Aprofitant que el dia del partit
Europa-Reus coincideix amb el
Dia Internacional de la Dona
Treballadora, aquest diumenge
8 de març, el Club Esportiu
Europa ha decidit obrir les por-
tes de l’estadi a totes aquelles
dones que s’hi vulguin apropar.
Així doncs l’entrada per a les
dones serà gratuïta. Amb aques-
ta mesura i tenint en compte la
transcendència de l’enfronta-

El 8 de març, les dones tenen

entrada gratuïta al camp

ment i el rival, s’espera que
aquesta jornada el Nou Sar-
denya vegi una de les millors
entrades de la temporada. Du-
rant aquesta lliga, la jornada
que més públic ha aplegat a les
grades de l’estadi gracienc ha
estat la de l’enfrontament con-
tra l’Hospitalet, el 21 de desem-
bre, on hi van assistir dos mil
persones en un partit en què
no es van veure gols.

FUTBOL

TERCERA DIVISIÓ, GRUP 5

 28a jornada

Europa - Reus

 Resultat 27a jornada

Manlleu - Europa 0 - 0

 Resultat 26a jornada

Europa - Rapitenca 1 - 0

Classificació Punts

1 Espanyol B ........................................... 58

2 Reus ....................................................... 55

3 L’Hospitalet ........................................... 52

4 Santboià ................................................ 47

5 Manlleu .................................................. 45

6     Premià .................................................... 45

7 Vilanova i la Geltrú .............................. 42

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

9 Amposta ................................................ 38

10 Europa .................................................. 37

11 Pobla de Mafumet ................................ 36

...

16 Balaguer ................................................ 27

17 Mataró .................................................... 27

18 Miapuesta .............................................. 25

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

20 Banyoles ............................................... 13

DIVISIÓ D’HONOR, GRUP 3

 26a jornada

Espanyol - Europa

 Resultat 25a jornada

Europa - San Francisco  1 - 2

 Resultat 24a jornada

Damm - Europa  2 - 2

Classificació Punts

1 Barcelona .............................................. 59

2 Mallorca ................................................. 54

3 Espanyol ............................................... 53

4 Cornellà ................................................. 43

5 San Francisco ...................................... 41

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

7 Lleida ..................................................... 32

8 L’Hospitalet ........................................... 32

9 Damm .................................................... 31

10 Girona ................................................... 29

11 Atlético Gramanet ................................ 29

12 Ferriolense ........................................... 27

13 Europa .................................................. 26

14 La Salle .................................................. 26

15 Badalona ............................................... 25

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

LLIGA NACIONAL FEMENINA

 18a jornada

Europa - San Gabriel

 Resultat 17a jornada

Vic - Europa 5 - 2

 Resultat 16a jornada

Europa - Espanyol B 0 - 2

Classificació Punts

1 Collerense ............................................. 51

2 San Gabriel ........................................... 38

3 Girona ................................................... 32

4 Espanyol B ........................................... 30

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

6 Barcelona B .......................................... 26

7 Lleida ..................................................... 26

8 Tortosa - Ebre ....................................... 25

9 Vic .......................................................... 20

10 Europa .................................................. 18

11 Sporting Atlético Ciutat ....................... 17

12 Levante Las Planas ............................. 15

13 PBB La Roca ......................................... 14

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

BÀSQUET

resultats i classificacions

COPA CATALUNYA MASC., GRUP 2

 22a jornada

SaFa-Claror - CB Martorell

 Resultat 21a jornada

C. Catòlic L’Hospitalet A -  SaFa-Claror 78 - 63

Classificació PG PP

1 CB Martorell ................................... 18 3

...

7 SaFa Claror ................................... 11 10

...

16 Siemens Cornellà B ....................... 1 20

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

 21a jornada

La Salle Bonanova - SaFa-Claror

 Resultat 20a jornada

SaFa-Claror -  CB Canet 48 - 59

Classificació PG PP

1 CB Canet ........................................ 19 1

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

3 AB Premià ..................................... 17 2

...

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

WATERPOLO

PRIMERA DIVISIÓ ESTATAL

  17a Jorn.  CN Catalunya - Molins de Reis

  16a Jorn. CN Helios - CN Catalunya 8  - 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
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Què l’economia experimen-Què l’economia experimen-Què l’economia experimen-Què l’economia experimen-Què l’economia experimen-
tal?tal?tal?tal?tal?
És l’estudi del comportament
de les persones en un context
econòmic concret. Per exem-
ple, ens interessa saber com es
fa la repartició d’una quantitat
de diners i com actuen les per-
sones segons les bombolles del
mercat. Això es pot simular en
un laboratori i amb experi-
ments.

Després de tot, economia ésDesprés de tot, economia ésDesprés de tot, economia ésDesprés de tot, economia ésDesprés de tot, economia és
comportament?comportament?comportament?comportament?comportament?
Sí, l’economia és l’home raci-
onal que coneix bé les seves
decisions i les seves preferèn-
cies. L’home racional només
pensa en els seus guanys, no li
importa l’altre. Si repartim un
pastís, hi ha l’efecte de l’enve-
ja. Si et toca menys part que
a un altre, prefereixes renun-
ciar perquè és injust. A la re-

Patrícia Monge

Rosemarie Nagel (Alemanya, 1963) és economista,

professora de recerca d’Institut Catalana de Recerca

d’Estudis Avançats (ICREA) i professora d’Economia

Experimental a la Universitat Pompeu Fabra. Veïna

de Gràcia des del 1995, participa contínuament en

congressos internacionals i col.labora en diferents

publicacions econòmiques. Al 2004 va rebre la

distinció de Joves Investigadors que atorga la

Generalitat. L’essència de l’economia, opina, és el

comportament humà.

Aquí, en canvi, es té més en
compte el present.

Creu que el petit comerç deCreu que el petit comerç deCreu que el petit comerç deCreu que el petit comerç deCreu que el petit comerç de
Gràcia té més possibi l i tatsGràcia té més possibi l i tatsGràcia té més possibi l i tatsGràcia té més possibi l i tatsGràcia té més possibi l i tats

alitat ens movem per compara-
cions: no ens importa si gua-
nyem molt o poc perquè si hi
ha algú que guanya més, ens sen-
tim igualment inferiors. Això no
està reflexionat als models eco-
nòmics bàsics.

Quina és la seva opinió sobre laQuina és la seva opinió sobre laQuina és la seva opinió sobre laQuina és la seva opinió sobre laQuina és la seva opinió sobre la
crisi?crisi?crisi?crisi?crisi?
Crec que l’Estat espanyol aguan-
tarà molt bé. L’estructura famili-
ar és molt bona. Els fills no te-
nen vergonya de tornar a viure
amb els pares i això no passa a
altres països.

VVVVVostè que viat ja  tant  perostè  que viat ja  tant  perostè  que viat ja  tant  perostè  que viat ja  tant  perostè  que viat ja  tant  per
Europa, ha vist diferents com-Europa, ha vist diferents com-Europa, ha vist diferents com-Europa, ha vist diferents com-Europa, ha vist diferents com-
portaments davant la crisi?portaments davant la crisi?portaments davant la crisi?portaments davant la crisi?portaments davant la crisi?
Sí. Per exemple, la setmana pas-
sada vaig estar a Alemanya i allà
la gent es queixa més, però pa-
teix menys per la crisi. Tenen més
por del futur, del que vindrà.

L’ECONOMISTA ALEMANYA ROSEMARIE NAGEL, AFINCADA A GRÀCIA DES DEL 1995

ÈRIC LLUENT

Activitat econòmica

L’economista Rosemarie Nagel reflexiona sobre l’economia experimental basada en el comportament humà

d’afrontar la crisi  avui perd’afrontar la crisi  avui perd’afrontar la crisi  avui perd’afrontar la crisi  avui perd’afrontar la crisi  avui per
avui?avui?avui?avui?avui?
Des que visc aquí, Gràcia ha
millorat molt: hi ha més zones
de pas i menys tràfic. Hi ha més

oferta de botigues, sobretot de
productes biològics i de roba.
Crec que la crisi es nota menys.
Potser més en els bars o boti-
gues de roba. Algú que viu a
Gràcia no pot voler anar a viu-
re enlloc!

TTTTTambé trambé trambé trambé trambé treballa en àmbits ci-eballa en àmbits ci-eballa en àmbits ci-eballa en àmbits ci-eballa en àmbits ci-
entífics. Com es conjuguenentífics. Com es conjuguenentífics. Com es conjuguenentífics. Com es conjuguenentífics. Com es conjuguen
economia i ciència?economia i ciència?economia i ciència?economia i ciència?economia i ciència?
En el comportament humà. Els
neurocientífics també estudien
el comportament de l’individu.

En el pastís d’abans, la perso-
na que rebutja l’oferta perquè
és injusta pensa diferent de qui
l’accepta. Al cervell, hi ha una
partícula anomenada ínsula que
expressa disgust i té més acti-
vitat en qui rebutja l’oferta que
en qui l’accepta. Aquest exem-
ple és d’una àrea nova, la neu-
roeconomia, en la qual he co-
mençat a treballar. Cada cop
tot és més interdisciplinari i
hem d’intercanviar coneixe-
ments. 

“Aquí la crisi

s’aguantarà bé,

l’estructura

familiar és bona”

“Si algú guanya més, ens sentim inferiors”
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El dia de Sant Medir de

1933, J.V. Foix va pronun-

ciar una conferència a

Sarrià, recollida en el llibre

Mots i maons o cascú el

seu (Quaderns Crema). El

poeta va dir: “No neguem

pas la creació en arquitec-

tura, ans bé la propug-

nem. Amb pedra, ferre i

ciment pot aconseguir hom

l’eurítmia que reclamen els

poetes de tota jeia i tribu.

Sempre, és clar, que

l’arquitecte no sigui

fantasista o fantasmàtic. O

abstractista alienat.” Quan,

en els anys 80, artistes i

intel.lectuals catalans van

protagonitzar accions

contra els treballs de

l’escultor Subirachs a la

Sagrada Família, alguns

proposaren, fins i tot, la

demolició del temple. Però

algú va dir que les arqui-

tectures són un mitjà

perquè generacions

futures es facin una idea

de com eren, com vivien i

com pensaven aquells que

construïen aquells nyaps

(s’ha d’evitar que el frenesí

actualitzador sostregui les

evidències al judici de la

història). Qui repeteix la

seva història no fa més

que pagar una condemna.

La demolició és aliada de

l’amnèsia, mentre que la

memòria, per molt que

diguin, no crea pas el

costum. D’això se n’ocupa

exclusivament una altra

construcció menys

matèrica: la cultura. 
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d’actualitat

en el.lipsi

la torratxamirada enfora

Irlanda del Nord, el país amable

Silvia Manzanera

No acostuma a estar

inclosa en els circuits

habituals que els

operadors ofereixen

als turistes de l’illa

maragda. Però després

d’haver trepitjat els

humits carrers de la

seva capital o embor-

ratxar-te amb el seu

impressionant paisat-

ge, no només resulta

imprescindible la seva

visita, sinó que es

mereix ser destí per

ella mateixa. Però

potser el més valuós

d’aquest país sigui la

seva gent, la història

de la qual està repleta

de conflicte i tragèdia.

Cellars, un dels pubs més antics
de la ciutat.
Les grues gegants de Harland i
Wolff recorden al visitant on es
va construir el Titanic i els jar-
dins botànics i la Universitat
Queen’s el conviden a gaudir d’un
petit oasi al mig de la city. De
tota manera, una de les sorpre-
ses més agradables que vam te-
nir durant la nostra estada a
Belfast va ser el mercat. Sí, el
mercat. Tan bon punt t’hi endin-
ses, les olors que es desprenen de

les parades de
menjar t’obren la
gana i els sentits.
El caliu de l’em-
plaçament és
únic, els aliments
d’allò més atrac-
tius i l’ambient

absolutament genial. Ah!, i hi ha
música en directe. Mentre men-
jàvem un pa de cereals amb man-
tega, peix fumat i amanida, sen-
tíem la música de la banda que
aquell dissabte portava melodies
tradicionals per fer feliços grans
i petits. Quina enveja!
Belfast és un inici de viatge que
promet molt. És com els bons
entrants. Et preparen per al que

Quan superes el trauma de
conduir per l’esquerra, la teva
oïda s’acostuma a un anglès
diferent de l’après a l’escola i
el teu cos aguanta la humitat
persistent i el fred del mes d’oc-
tubre, comences a veure Belfast
amb altres ulls. T’arribes a sen-
tir bé en una ciutat on la gent
és propera. Objectivament, no
es pot considerar bonica a l’es-
til típic de les ciutats nòrdiques,
perquè no té una arquitectura
espectacular, ni grans avingu-
des o monuments que atreguin
cues de turis-
tes. Però té
història. I mol-
ta. I això es
nota. I té una
vidilla que
d’altres capitals
amb molta
més fama ja voldrien.  El boom
industrial del segle XIX va mar-
car el seu caràcter arquitectò-
nic, amb el City Hall com a
emblema, construït gràcies als
beneficis de la indústria del gas.
A més de la Casa de duanes o
el Teatre de l’òpera, destaca una
altra joia de Belfast, el pub
Crown Bar. Ara, res com pren-
dre’s una pinta en el Kelly’s

UNA DE LES SORPRESES MÉS AGRADABLES VA SER EL MERCAT DE BELFAST

SILVIA MANZANERA

ha de venir amb un llistó molt
alt. I amb aquests ànims ens vam
llançar a la carretera (espectacu-
lar la zona d’Antrim) fins arribar
a Giant’s Causeway, la calçada del
Gegant, una de les grans atracci-
ons turístiques del país, però no
per això menys espectacular.
Abans una parada obligatòria:
Bushmills i la seva destil.leria de
whisky, la més antiga del món.
La ruta de la costa del Causeway
està considerada com una de les
cinc millors excursions per carre-
tera del món. I amb tota la raó.

El ‘boom’ industrial

del S. XIX va marcar

el seu caràcter

arquitectònic

La calçada es va formar fa més
de 60 milions d’anys, en refre-
dar-se ràpidament la lava líqui-
da quan va entrar en contacte
amb l’aigua. És un paisatge es-
pectacular carregat de columnes
de basalt hexagonals que et dei-
xen absolutament meravellat. Ja
teníem gent i paisatge. Però això
era tot just el principi. Després
havien de venir Cliffden, Cork,
Dublín, amb tots els seus vol-
tants, però això ja és material (i
del bo) per a un altre repor. O
dos. O tres... 

EL GIANT’S CAUSEWAY ÉS UNA DE LES ATRACCIONS DEL PAÍS

SILVIA MANZANERA


