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Trenta-sis anys després de pu-
blicar el disc Liebeslied, amb
poemes de Joan Vergés, Toti
Soler ret homenatge al poeta
gracienc amb una actuació a
la plaça Rovira durant la Fes-
ta Major, en què compartirà
escenari amb el Joan Vergés
pare i fill, un en el seu paper
d’etern recitador i l’altre com
a segona guitarra. Altres noms
confirmats a l’espai són  els
Ai Ai Ai i Aute.
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Toti Soler i

els Vergés, a

Festa Major
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Torna Enric Duran

amb una segona

publicació massiva

Suplement

DE VERD

Gràcia guanya un

10% de vianants

pel pla de mobilitat

Despreniments al nou Espai Jove
Tres setmanes després que l’alcal-
de de Barcelona, Jordi Hereu,
inaugurés l’Espai Jove de Gràcia,
l’equipament ha patit els primers
desperfectes en l’estructura. Els
Bombers i la Guàrdia Urbana
van haver de tallar dissabte so-
bre les quatre de la tarda el car-
rer Gran durant prop d’una hora

per un despreniment de cornisa
de la façana del nou edifici. La
peça va caure just davant del
pàrquing de motos que hi ha al
mateix Espai Jove. El primer des-
preniment va anar seguit d’un
segon, molt més important, en
un extrem, ja provocat pel cos
de bombers. El responsable de

ALBERT BALANZÀ

Bombers, que seguia l’actuació a
peu de carrer, va ordenar “això
buit que estic sentint, fora”. Du-
rant els minuts inicials, un equip
de serveis tècnics del Districte va
seguir l’operació. Multitud de
curiosos van aplegar-se per veu-
re l’actuació.

Pàgina  6
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La cultura, en portada

ull de dona

8 de març

i crisi

Conxa Garcia

El manifest per al Dia

Internacional de les Dones

diu que “és irònic que

parlem d’una gran crisi

quan les dones hem viscut

sotmeses a una crisi en

majúscules, constant: la

del menjar diari, la de

l’educació dels fills i les

filles, la de l’autoestima,

la de l’abús de poder, la

de les tasques reproducti-

ves, la de la violència... i

la de la satisfacció dels

nostres drets com a

ciutadanes de qualsevol

país, en qualsevol conti-

nent”. Les dones enfo-

quem la crisi amb una

actitud transformadora i

voluntat de participar

activament en l’elaboració

d’un nou sistema social no

patriarcal. Sortim al carrer

el dia 8 de març, com la

resta de dies de l’any, per

reivindicar el nostre dret

a viure en llibertat. I, com

cada cop tenim més clar

que el sistema capitalista

no és viable, volem

demanar amb el FSM la

nacionalització de la

banca sota control social;

no més violència contra

les dones, ni un arma ni

un euro per a la guerra;

reducció del temps de

treball; a treball d’igual

valor, igual retribució;

separació de l’església i

de l’estat; avortament

lliure i gratuït.  

És un plaer per a aquest setmanari poder anunciar en

exclusiva i en portada en aquest número la convocatòria

per a la pròxima Festa Major de l’espectacle que estan

preparant Toti Soler i els Vergés, pare i fill, tots dos Joans, al

voltant dels poemes musicats que fa 36 anys el guitarrista

va incloure en el seu disc Liebeslied. Un dels millors guitar-

ristes que ara té Catalunya en actiu, ànima inseparable de

veus com Ovidi Montllor i més recentment Ester Formosa, ha

decidit acceptar la proposta de la comissió de festes de la

plaça Rovira per unir-se en un únic concert, lluny d’aquell

disc immortal que va sortir el 1972, amb el poeta Joan

Vergés, que farà el seu paper d’etern recitador i el seu

hereu, que farà de segona guitarra.

Probablement, i inexplicablement, aquell dia de Festa Major

la plaça no estarà plena per veure Toti Soler, Joan Vergés

pare i Joan Vergés fill, encara que es tracti d’un esdeveni-

ment de talla majúscula. I també probablement molts

lectors no entendran que dediquem tot un editorial a parlar

d’un concert que no afectarà la vida tant com ho sol fer una

reurbanització, un nou equipament o una protesta veïnal,

que és com L’Independent

sol obrir el setmanari. No,

avui volíem dedicar l’edito-

rial a Toti Soler i a Joan

Vergés, com a exemple per

dir que la cultura és impor-

tant. Que la cultura no

només ha d’anar a portada

quan es mor alguna vella glòria. Que un concert únic i de

nivell ha de ser notícia de primera magnitud. O no ho són

els U2 o Springsteen?

Vivim en un país certament justet pel que fa al respecte per

la cultura. Vivim en un país on s’admira el que ve de fora i es

conrea l’autoodi cap al que és propi. Vivim en un país que

menysprea els seus artistes, sobretot quan aquests ja han

arribat a la maduresa, al marge que aquesta sigui de pleni-

tud o de decadència. Tant és. El gran públic, com deia

Antonio Machado sobre Castella -un altre país certament

justet en el respecte a la cultura-, menysprea tot el que

ignora. Potser ens quedarem sols com a mitjà de comunica-

ció català a l’hora de dedicar la tercera notícia de portada a

la trobada de Toti Soler i els Vergés. Però també sabem que

molta gent ho aplaudirà i ho rebrà com un alleujament

intel.lectual, al marge de males notícies, desastres, reformes

que no s’acaben mai i picabaralles entre protagonistes que,

en definitiva, no ens donen mai tant de plaer com la cultura.

Vivim en un país justetVivim en un país justetVivim en un país justetVivim en un país justetVivim en un país justet
culturalment, que noculturalment, que noculturalment, que noculturalment, que noculturalment, que no
considera notícia unconsidera notícia unconsidera notícia unconsidera notícia unconsidera notícia un
esdeveniment únicesdeveniment únicesdeveniment únicesdeveniment únicesdeveniment únic

El confidencial

de L’Independent el dependent

Tranquils, graciencs, que 15 anys

després que els joves que ja s’han fet

madurets reivindiquessin un casal,

ara a la primera de canvi l’Espai Jove

del carrer Gran no s’ensorrarà. Però sí que

sorprèn la parsimònia amb què gerència i

serveis tècnics del districte es van prendre dissabte

el despreniment (vegeu p. 6). “Un desprenimientillo”,

va minimitzar la gerent Mari Fernández. I ningú del

districte es va quedar a la inspecció de Bombers...

ADRECEU LES VOSTRES CARTES, AMB UN MÀXIM

DE 15 LÍNIES, INDICANT EL VOSTRE NOM,

ADREÇA, TELÈFON I DNI A: L’INDEPENDENT

c/ La perla, 31 baixos - 08012 BCN

O BÉ A independent@debarris.com

cartes al director

OPINIÓ

Fa temps l’ajunta-

ment ens va

comunicar que seriem

reallotjats al Casal La

Violeta un cop reformat.

No s’hi ha fet res,i el seu

estat és ruïnós.

Des de fa mesos patim mòbing

al Casal Mozart: han fet cates

als sostres deixant-nos al

descobert i amb trossos que ens

cauen a sobre, han eliminat la

calefacció i dut estufes que no

funcionen i les que funcionen no

tenen prou força per escalfar el

local quan hi som, quan comen-

ça a sentir-se l’escalfor ja hem

de tornar a casa ben congelats,

han fet fora la perruqueria, ens

han deixat sense bar, no tenim

lloc ni per aigua mineral i ens

han tapiat mig local. Tot sense

cap avís ni explicació. Aixó té un

nom senyor Hereu: mòbbing.

Hem demanat explicacions a

l’ajuntament i no han respost. Un

dia van accedir a venir al casal a

explicar-nos, per primera

vegada, què és el que fan. Els

socis vàrem estar esperant i allà

no va venir ningú. Telefonàrem

per saber què passava i la

resposta va ser que no hi havia

cap responsable que ens pogués

donar raons.  Algú de l’ajunta-

ment ens pot explicar què fan i

per què ho fan així? Senyor

Hereu, per què es fa mobbing a
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la gent gran de la seva ciutat?

És que nosaltres no entrem en el

‘Tots som Barcelona’?

Esther Torrabias

Als que ja ens comencen

a sobrar anys ens sorprèn

que determinades expli-

cacions de personalitats

públiques es limitin a

enmarcar els objectius

que  busquen, obviant

circunstàmcies fonamen-

tals. El lendakari Ibarretxe

s’enorgulleix de què Euskadi

està en una situació econòmica

molt més sanejada que la

majoria de l’Estat, pero no diu

mai els privilegis que li otorga

l’especial concert econòmic que

té amb Madrid. Per altra part,

Ramon Tremosa, candidat a

Europa, posa com exemple el

Pacte del Majestic, però no diu

que, molts dels nacionalistes

del moment, aquell pacte ens el

vam empassar com un garipau

o bèstia grossa.

Jaume V.
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Àngels Bayer
jubilada

Hugo Zanabria
jubilat

La façana de l’edifici és força

vulgar. El que sí que és interes-

sant és l’estructura de les

columnes, són úniques. I

aquestes columnes, on tenen

valor, és dins La Violeta. De

ben segur que algun museu de

Nova York pagaria molt però

s’han de quedar aquí. 

Bartomeu Mestre
arquitecte

Carme Ruich
jubilada

La Violeta ja està bé com està.

La conec de tota la vida, des

que era petita. I ara vinc cada

matí a prendre el cafè amb llet.

Si s’enderroca, el barri perdria

un edifici històric que anys

enrere acollia molts gremis. 

Em sembla bé l’opció de

mantenir només la façana. Si

tirant avall l’edifici es pot

aprofitar per pujar més pisos i

fer que La Violeta pugui acollir

més gent, millor. Això sí, com

a mínim cal mantenir la faça-

na, que guarda l’essència de

l’edifici. 

Estic a favor de conservar tot

l’edifici, no només la façana. Ja

hi venia quan era petita i crec

que Gràcia perdria molt si

s’enderroca La Violeta. Val la

pena que segueixi sent el que

és ara. 

CREIEU QUE HAURIEN DE CONGELAR-SE ELS SOUS DELS FUNCIONARIS? ENTRA A WWW.INDEPENDENT.CAT I VOTA

què en penseu...

OPINIÓ

La reforma de l’ensenyament públic

Tots i totes hem sentit parlar

molt últimament dels canvis

que s’estan produint a

l’ensenyament públic, tant

pel que fa a la secundària,

amb la Llei d’Educació de

Catalunya, com pel que fa a

la Universitat amb l’Espai

Europeu d’Educació Superior

(l’anomenat Pla de Bolonya).

Ens trobem en un moment

crític en què s’està reconfigu-

rant tot el model educatiu

alhora que, sota l’excusa

d’una falsa millor adaptació

al nivell europeu, s’està

aprofitant per realitzar

reformes profundes que,

sense dubte, afectaran a la

qualitat de l’ensenyament i

poden suposar una clara

pèrdua d’autonomia de les

institucions educatives davant

els bancs i les grans empre-

ses. Si hi afegim la manca de

transparència i diàleg amb

que s’està realitzant tot el

procés, és lògic que les

divergències hagin acabat

desenvocant en un conflicte

social, el qual, tot s’ha de dir,

no s’ha volgut solucionar per

part de les autoritats políti-

ques i les elits universitàries,

permetent que s’hagin pres

mesures repressives contra

l’estudiantat més actiu i crític,

com ara les 6 expulsions, les

22 sancions de la Universitat

Autònoma, la càrrega policial

fa un any a la mateixa i un

llarg etcètera de mesures

criminalitzadores i de

silenciament de les lluites del

moviment estudiantil. Les

reivindicacions dels i les

Plataforma Gràcia és Crisi

tribuna

estudiants són clares. Primer

de tot han demanat que

s’aturin les mesures repressi-

ves i que es retirin les sancions

i expulsions, per poder mante-

nir un diàleg sense mesures de

força per part de les autoritats.

En segon lloc, demanen que

s’aturi la implantació de les

reformes universitàries i es

pugui obrir un ampli debat

sobre el model universitari que

convé aplicar al nostre país. La

setmana passada, un referèn-

dum a la Universitat de

Barcelona va constatar que

aquesta era la demanda d’un

93% dels i les estudiants que

van anar a votar, cinc punts

per sobre del referèndum que

es va realitzar fa un temps a la

Universitat Pompeu Fabra.

Això, juntament amb d’altres

reivindicacions relacionades

amb la reforma educativa i la

mala situació dels serveis

públics, com poden ser les

beques, l’increment de la

càrrega docent o la situació de

precarietat que pateix el

Personal d’Administració i

Serveis. Havent començat el

segon semestre, i tenint clar

que aquest és l’últim abans de

la implantació total de l’Espai

Europeu d’Ensenyament

superior, la lluita contra el

Procés de Bolonya continua. En

aquest sentit un company del

Sindicat d’Estudiants dels

Països Catalans va començar el

passat 23 de febrer una vaga

de fam indefinida a la UAB per

aconseguir les reivindicacions

ZITUN

esmentades. Les institucions,

en la seva línia d’actuació,

fan ulls clucs davant d’aques-

ta vaga i la silencien. Des del

diferents col.lectius socials i

polítics de la Vila de Gràcia,

volem donar suport a la

mobilització estudiantil que

s’està duent a terme als

instituts i universitats catalans

i europeus, així com denunci-

ar la situació repressiva que

pateixen els i les estudiants

que intenten fer sentir la seva

veu davant la imposició

d’aquestes reformes. Des de

la plataforma Gràcia en Crisi,

farem el possible per difon-

dre informació sobre actuali-

tat i convocatòries de mobilit-

zació i donarem suport des

dels nostres carrers; creiem

que la pressió cap a les

autoritats polítiques és un

punt clau perquè s’atenguin

les demandes estudiantils. 

S’estan fent reformesS’estan fent reformesS’estan fent reformesS’estan fent reformesS’estan fent reformes
profundes que, sensprofundes que, sensprofundes que, sensprofundes que, sensprofundes que, sens
dubte, afectarandubte, afectarandubte, afectarandubte, afectarandubte, afectaran
la qualitatla qualitatla qualitatla qualitatla qualitat

Cimera de milionaris i

magnats llatinoamericans

a l’illa Barú, a Colòmbia.

Els assistents han analitzat

al llarg de tres dies

l’impacte de la crisi

financera tot buscant

solucions perquè les seves

empreses se’n surtin de la

millor manera possible.

Aquests quinze personat-

ges figuren a les llistes

d’homes més rics del

món, acumulen propietats,

posseeixen jets privats,

tenen grans fortunes...

Traslladem-nos a un

escenari més proper,

Barcelona. Dissabte 22 se

celebrarà la tercera

assemblea d’afectats per

la hipoteca, formada per

una setantena de famílies

que estan proposant

sortides col.lectives

davant d’una situació

veritablement dramàtica.

Tot i que reconeixen que

tenen una responsabilitat

amb els bancs, demanen

la intervenció de l’Estat

per evitar que els embar-

guin el pis.

Milionaris i hipotecats,

dues cares de la mateixa

crisi, però en extrems

oposats. Un contrast

obscè i insultant que parla

per si mateix. 
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Destí: Alexandria

02.38. El nostre avió toca

terra després d’una brusca

frenada. Prové d’Atenes i el

seu destí és la ciutat egípcia

d’Alexandria. La casa

d’Alexandre, Cavafis i

Cleopatra.

Després que un home armat

amb un maletí ple de bitllets

rere una garita del Banc del

Caire ens cobri 13 euros per

una enganxina per al nostre

passaport, passem la duana.

L’home abandona ràpida-

ment el seu lloc de les

enganxines i corre cap al del

canvi, amb maletí inclòs, que

es troba a l’altra punta de la

única sala que té aquest

destartalat aeroport interna-

cional. Mentre, i sense gaire

ordre ni concert, un home

robust amb cara amical ens

pregunta d’on som. Després

de conversar sobre el Barça,

ens pregunta si tenim res a

declarar. Amb la nostra

paraula en té prou davant

l’exasperació dels viatgers

egipcis que no es poden

saltar la preceptiva obertura

i regirada de maletes a la

recerca d’elements de

contraban sobre unes taules

més pròpies per fer una

autòpsia que un control

duaner. Nosaltres, com si

res, canviem els nostre

euros per lliures egípcies i

sortim de l’aeroport.

Allí busquem el nostre

transport a la ciutat i,

després d’un minso regateig

que ens demostra que el

nostre interlocutor ni entén el

nostre àrab ni té idea de

l’anglès que creu parlar ens

muntem a un carrincló taxi

Lada. Intento, en va, col.locar-

me el cinturó. El conductor em

mira, em llença un Don’t

worry i engega la màquina a

tot drap pel cinturó metropoli-

tà alexandrí.

Un cotxe blau ens avança a tot

drap per l’esquerra al compàs

d’una falsa sirena policial

mentre tres cotxes en filera fan

sonar els seus clàxons com si

algun equip local hagués

acabat de guanyar la copa

Àfrica. Els warnings del cotxe

decoren inexplicablement la

situació davant els continguts

atacs de riure histèric del

Sergi, que ho observa des del

seient del darrera. No cal que

digui que aquest espectacle

piromusical se succeeix a 100

km/h a les 3 de la matinada

en una via en què els carrils

pintats al terra son un mer

decorat sobre el que cremen

els pneumàtics. A mesura

que ens apropem a la ciutat

es comença a observar el

paisatge que ens acompa-

nyarà en els propers mesos.

Gegantins edificis victorians

vinguts a menys, façanes

espectaculars caigudes en

l’oblit, camí de la runa

postapocaliptica, se succeei-

xen entre carrers desèrtics

amb l’empedrat rebentat. En

un d’aquests decrèpits

edificis es troba el nostre

hostal, que té l’original nom

de Ramsés.

De sobte sona el mòbil. Un

missatge. “Orange Travel le

da la bienvenida a Egipto/

Iraq”... Vols dir que no ens

hem confós d’avió? Però, al

món àrab-africà, mai res és

com sembla a primer cop

d’ull... 

http://dralmo.blogspot.com/

http://www.flickr.com/

photos/al_ayn

SERGI CARDONA

Gegantins edificisGegantins edificisGegantins edificisGegantins edificisGegantins edificis
victorians vinguts avictorians vinguts avictorians vinguts avictorians vinguts avictorians vinguts a
menys i façanesmenys i façanesmenys i façanesmenys i façanesmenys i façanes
caigudes en l’oblitcaigudes en l’oblitcaigudes en l’oblitcaigudes en l’oblitcaigudes en l’oblit
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OPINIÓ

Lluís Bou

La gran sorpresa dels

10.000 a Brussel.les

No m’hauria imaginat mai que una mani-

festació independentista com la dels

10.000 a Brussel.les, promoguda a través

de la xarxa social Facebook, pogués tenir èxit. I el va tenir.

Convida això a una anàlisi més aprofundida, perquè tindrà

repercussions. Jo hi veig quatre punts certament molt

novedosos:

- Primera dada: És la primera marxa d’aquestes caracterís-

tiques que s’ha organitzat des d’Internet, i amb un gran èxit

de convocatòria. S’ha fet al marge de tot canal periodístic,

ni tan sols els ha necessitat. I hi ha acabat participant més

gent que a les manifestacions de l’11 de Setembre a

Barcelona, amb la dificultat que significa una mobilització a

l’estranger en temps de crisi.

- Segona dada: La convocatòria va començar en un web

que es diu El blog gran del sobiranisme, Blocgran.cat. No

és un web de l’independen-

tisme governamental parti-

dari del tripartit, sinó del

que busca complicitats entre

CiU i Esquerra.

- Tercera dada: Aquest

sobiranisme allunyat dels

despatxos oficials està molt

mobilitzat, fins i tot disposat a manifestar-se a Brussel.les

sense que hi hagi cap desencadenant puntual. Hores d’ara

cap altre segment polític podria fer el mateix.

Anys enrere actuaven amb similar potència a tot Europa els

antiglobalitzadors, però estan molt afeblits. I succeeix tot

això quan la crisi sembla produir un efecte desmobilitzador

en la majoria d’electorats, que a més reclamen extremar el

realisme i primar la lluita contra la recessió econòmica.

Semblen dues tendències contraposades, però no necessà-

riament ho són. Els partits nacionalistes es veuran obligats

a partir d’ara a saber-les gestionar si volen aprofitar la

marea. També a Catalunya hem entrat de ple en l’era de la

complexitat i dels electorats fragmentats en bocins, els que

tan bé va saber cohesionar Barack Obama. Seguirà sent el

referent.

- Quarta dada: Aquest debat esclatarà amb la necessitat de

concrecions quan es confirmi el previsible mal resultat del

finançament, i quan aparegui la sentència de l’Estatut al

Tribunal Constitucional. Ha començat a circular el rumor

aquests dies, en converses de cafè entre polítics del govern

i de l’oposició, que això podria provocar un avançament de

les eleccions catalanes. 

la setmana

Hem entrat a l’era delsHem entrat a l’era delsHem entrat a l’era delsHem entrat a l’era delsHem entrat a l’era dels
electorats fragmentatselectorats fragmentatselectorats fragmentatselectorats fragmentatselectorats fragmentats
en bocins, els que sapen bocins, els que sapen bocins, els que sapen bocins, els que sapen bocins, els que sap
cohesionar Obamacohesionar Obamacohesionar Obamacohesionar Obamacohesionar Obama

Marc Almodóvar, periodista

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
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PolíticaPolítica
El grup de Nomenclàtor de Gràcia

s’aprova sense data de constitució
Els veïns reclamen diligència i “menys subhasta” en el nomenament de nous espais

El Districte de Gràcia, a

proposta de CiU aprova-

da en el ple de dijous

passat amb el suport de

tots els grups, tindrà el

primer grup de nomen-

clàtor de la ciutat que

filtrarà propostes a la

ponència de l’Ajuntament

de Barcelona. La iniciati-

va, que encara ha de

definir el funcionament,

la composició i la data de

constitució, intentarà

posar fi a l’espontaneïtat

que en els últims anys ha

caracteritzat aquests

processos a Gràcia.

A PROPOSTA DE CIU, EL PLENARI DE DIJOUS VA APROVAR LA CREACIÓ D’UN GRUP DE NOMENCLÀTOR

ALBERT BALANZÀ

Quan falta ben poc perquè es re-
bategi la plaça Rius i Taulet com a
plaça Vila de Gràcia, previst per a
principis d’abril, el Districte ha
aprovat la creació d’aquesta comis-
sió local de nomenclàtor sense
massa entusiasme per part del prin-
cipal partit de l’equip de govern, el
PSC, que a través del regidor,
Guillem Espriu, va apuntar dies
enrere a latortuga.cat que per fer
aquestes funcions “ja hi ha la jun-
ta de portaveus” o el ple mateix.
Amb l’excepció de la consulta po-
pular que l’any passat el Districte
va organitzar entre els veïns del nucli
històric per rebatejar Rius i Taulet,
el cert és que els últims processos
de nomenament d’espais o de nous
vials s’han concretat de les més di-
verses maneres: des de la petició
de l’Associació d’Escriptors en
Llengua Catalana per a la Bibliote-
ca Jaume Fuster al recurs pràctic

del llibre en dos volums d’Albert
Musons, Gent de Gràcia, per tro-
bar noms de dona graciencs amb
els quals s’han designat nous espais
com Maria Baldó, Amàlia Garcia
-sense coneixement de la família-
o Josefa Rosich.
Amb èxit divers, entitats com el
Taller d’Història o la vocalia de la
dona de l’AVV Vila de Gràcia tam-
bé han entrat en el debat a l’hora
de batejar la plaça de les Dones
del 36, al carrer Santa Àgata, i ara
els primers proposen anomenar
Berenguer Mestres o Albert
Musons al CEIP Bailèn. Veïns com
el geògraf Joan Lafarga han dema-
nat que el grup de nomenclàtor tin-
gui una dimensió “políticocívica”
i actuï amb diligència i “menys sub-
hasta” en aquests processos. 

ÈRIC LLUENT

El Grup 1850 homenatjarà

els ‘herois de Gràcia’ de 1856

El Grup 1850, l’entitat indepen-
dentista gracienca que va pro-
moure el canvi de nom de la pla-
ça Rius i Taulet, ja s’ha marcat un
nou objectiu: un homenatge als
herois de Gràcia, que el 1856 van
ser afusellats sense judici per les
tropes del general Zapatero des-
prés de revoltar-se a favor del
govern progressista de Madrid.
En aquesta revolta havien mort
prèviament el coronel Ravell i sis
oficials i la resposta va ser l’exe-

cució dels 17 treballadors i, en
dies posteriors, d’un jove cone-
gut com el geperut de Gràcia.
Ara el Grup 1850 volen col·locar
una placa al carrer Maignon, lloc
dels fets, per restituir la seva me-
mòria, ja que només són recor-
dats al cementiri del Poblenou.
L’entitat, que va reunir-se en as-
semblea dijous passat, ha nome-
nat Kati Moreno com a nova pre-
sidenta i ha fixat la seva seu a
l’Oratori de Sant Felip Neri.

breus

L’Ateneu de

Vallcarca reneix

en un nou local

L’Ateneu Popular de Vallcarca,
desallotjat el passat 19 de gener
del seu històric emplaçament a
l’avinguda de Vallcarca 49, on
hi havia estat els últims dotze
anys, ha tornat a renéixer uns
metres més amunt, en un nou
local okupat aquesta setmana al
número 65 del mateix carrer.
Com a primeres activitats,
aquest divendres ja s’ha progra-
mat un sopador popular amb
espectacle a partir de les vuit del
vespre. El cap de setmana d’ac-
tivitats es completarà dissabte
amb el sopador i un concert del
grup de música folk As Ladras,
també a partir de les vuit. Els
seus responsables han explicat
a l’Independent que preveuen
estructurar una oferta continu-
ada mentre no hi hagi amenaça
de desallotjament. 

Gambús recorda

a ERC i ICV-EUiA

que ‘Unió existeix’

El conseller d’Unió Democrà-
tica Francesc Gambús ha recor-
dat en un post del seu blog al
portaveu d’ERC i al conseller
d’ICV-EUiA al districte, Àlex
López i David Companyon,
respectivament, que “Unió
existeix”, en referència a l’oblit
que tant el republicà com
l’ecosocialista van cometre en
l’últim ple en referir-se al grup
municipal de “Convergència”.
“Sorprèn i dol que portaveus
de partits que viuen en pròpia
pell el fet de ser el petit de la
parella de ball -EUiA amb ICV
i ERC a la Generalitat-, come-
tin aquest error”, afegeix
Gambús. 

Torna Enric Duran amb un nou

diari crític de distribució massiva

A.B.

Sis mesos després de llançar el
primer i fins ara únic número de
la publicació Crisi amb una so-
rollosa afirmació, “He robat
492.000 euros a qui més ens
roba”, en referència als bancs, el
màxim representant de l’Infoespai
de la plaça del Sol fa coincidir el
seu retorn aquest dimarts 17 amb
el llançament d’una nova edició
amb propostes d’accions popu-

lars “contra el poder financer i
polític”. Així anuncia el Col·-
lectiu Crisi l’estructura del nou
diari crític, que passa dels
200.000 exemplars del passat 17
de setembre als 300.000 d’aquest
segon intent. “Volem que estigui
més centrada en propostes con-
cretes d’acció que puguem fer a
la gent que vulgui començar a fer
coses, per canviar la seva mane-
ra de viure i ser més lliures; una
publicació en resum per aprofi-

tar la oportunitat de transforma-
ció que significa la crisi”, argu-
menta el col·lectiu. Els contin-
guts del nou número són la in-
solvència activa, les cooperatives
de cessió d’us com alternativa a
les hipoteques o les cooperatives
integrals, entre altres.
Fonts del col·lectiu també asse-
guren que s’estan plantejant l’or-
ganització d’un acte de rebuda a
Enric Duran. Segons informava
Duran mateix, el jutjat d’instruc-

ENRIC DURAN, EN EL VÍDEO QUE EXPLICA LA SEVA ACCIÓ DE PROTESTA

ACS

Les denúncies penals han estat arxivades provisionalment

ció 29 de Barcelona ha rebut qua-
tre denúncies penals en contra seva
de La Caixa, Bancaja, Caixa
Sabadell i Bankpime. L’actuació
del jutge davant d’aquest sumari

ha estat l’arxiu provisional. “La
causa d’aquest arxiu no ha
trascendit però tot indica que el
jutge ha preferit arxivar almenys
fins que torni”, conclou. 
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Societat
Els usuaris del Casal d’Avis Mozart

es queixen de “mòbing municipal”
Els ancians han d’aguantar el soroll i la pols de les obres d’ampliació de la seu del Districte

Soroll, pols i presència

d’escarabats són algunes

de les queixes dels usua-

ris del Casal d’Avis de

Mozart que, afectats per

les obres d’ampliació de

la seu del Districte, dema-

nen una solució urgent

per a la seva situació. Els

ancians diuen que estan

patint mòbing municipal

ja que també els han tret

sales, com el magatzem

del bar i uns espais anne-

xos, i el casal es troba en

“un estat ruïnós”.

UNA DE LES QUEIXES DELS USUARIS SÓN LES CATES QUE S’HAN FET AL SOSTRE, DEIXANT-LOS AMB FORATS OBERTS

MERITXELL DÍAZ

MERITXELL DÍAZ

Des que el Districte va comprar
La Violeta l’any 2005, l’equip de
govern es va comprometre a reu-
bicar el Casal d’Avis de Mozart a
les sales de l’antic casino. Han pas-
sat quatre anys i la reforma de l’edi-
fici de Sant Joaquim amb Maspons
no ha començat. “Portem massa
anys d’espera i ara, encara ens que-
den dos o tres perquè es rehabiliti
La Violeta. Creiem que és oportú
buscar una solució perquè el casal
de Mozart cada cop està pitjor”,
explica Antoni Garet, membre de
la darrera junta. Ara, amb les obres
a la seu del Districte, la situació
del casal ha empitjorat. “Hem
d’aguantar el soroll i la pols de les
obres. A la sala on fem informàti-
ca és impossible donar classes per-
què no se sent res”, afegeix Garet.
L’ampliació de la seu del Districte
ha suposat la retallada d’espai del
casal de la gent gran, com el ma-
gatzem del bar i unes sales anne-
xes. “Cada cop ens comprimeixen
més el local, ja només ens queden
quatre habitacions”. Per a la vocal

de voluntariat del casal, Esther
Torrabies, “fa mesos que patim
mòbing, han fet cates al sostre dei-
xant-nos al descobert i amb tros-
sos que ens cauen a sobre, han eli-
minat la calefacció i han dut estu-
fes que no funcionen”.
El Districte, per la seva banda,
demana disculpes per les molèsti-
es que estan provocant a la gent
gran, que diuen que són les matei-
xes que estan vivint els treballadors
municipals. “S’hagués hagut de se-
guir un altre ordre de prioritats,
primer acabar la Violeta, llavors
traslladar-nos i després fer la refor-
ma del districte. Com no s’ha fet
així, ara cal donar-nos una solu-
ció”, conclou Garet. 

Dos detinguts per estafar

263.000 euros a dos ancians

Els Mossos d’Esquadra de Grà-
cia han detingut a Enrique C.C.
i Susanna P.N. com a presump-
tes autors d’una estafa de més de
263.000 euros a una parella
d’avis. Els presumptes estafadors
eren propietaris d’una empresa a
través de la qual van contactar als
ancians i els van convèncer que
invertissin els seus estalvis per ob-
tenir alts interessos mensuals de
fins al 15 per cent. Els arrestat
van anar-se guanyant la confian-
ça de la parella efectuant els pa-EEEEENTRANTRANTRANTRANTRA     AAAAA     WWWWWWWWWWWWWWW.....INDEPINDEPINDEPINDEPINDEPENDENTENDENTENDENTENDENTENDENT.....CACACACACATTTTT
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gaments dels interessos de forma
puntual a principis de mes fins
que els dos avis van invertir tots
els seus estalvis, prop dels 263.000
euros. Va ser llavors quan els de-
tinguts van deixar de fer els paga-
ments. Després d’un any i mig
d’excuses, la parella es va presen-
tar a les oficines on havien for-
malitzat els contractes però no hi
havia ningú i va decidir denunci-
ar els fets. Els presumptes estafa-
dors van ser detinguts i han que-
dat en llibertat amb càrrecs.

Despreniments a l’Espai Jove tres

setmanes després d’inaugurar-se

A. B.

Tres setmanes després que l’alcal-
de de Barcelona, Jordi Hereu,
inaugurés oficialment l’Espai Jove
del carrer Gran, l’equipament ja
ha registrat els primers desper-
fectes en l’estructura. Dissabte,
prop de les quatre de la tarda, els
Bombers i la Guàrdia Urbana
van haver de tallar durant una

hora l’eix central de Gràcia per
un despreniment de cornisa que
va caure just davant del pàrquing
de motos que hi ha en el conjunt
dels antics terrenys de l’OSI on
s’ubica l’Espai Jove.
L’incident, que va atraure una
multitud de curiosos, va obligar
a tallar també el pas de vianants
per la vorera Besòs del carrer
Gran mentre els Bombers ana-

Els Bombers actuen en dos punts de la cornisa de l’equipament

ELS BOMBERS ACTUEN SOBRE EL DESPRENDIMENT DE LA CORNISA DE L’ESPAI JOVE

litzaven la resta de l’estructura.
El primer despreniment, situat
a la meitat de cornisa, va anar
seguit d’un segon molt més im-
portant, en un extrem, ja pro-
vocat pels Bombers. “Això buit
que estic sentint, fora”, va or-
denar el responsable de Bombers
que seguia  des de peu de carrer
l’operació preventiva que feien
altres agents des de dalt d’una

ALBERT BALANZÀ

grua. “Què és arrebossat o pin-
tura?”, preguntava el responsa-
ble. “Arrebossat amb alguna pe-
dreta”, responia l’agent. Un

equip dels serveis tècnics del
Districte va seguir l’operació
dels Bombers durant els minuts
inicials. 

breus

Un centenar de

veïns celebren el

Dia de la Dona

Dins dels actes de celebració
del Dia Internacional de la
Dona, la seu del districte va
acollir dilluns la presentació
dels tallers de dones comuni-
cadores a Gràcia. Un centenar
de veïns van poder conèixer el
projecte i els treballs de les di-
vuit dones que han participat,
amb la creació d’una revista i
d’un bloc. El col.lectiu s’ha
constituït com a redacció de la
revista La força de les dones, que
ja editava anualment la vocalia
de la dona de l’AVV Coll-Vall-
carca. L’acte va cloure amb el
parlament del regidor Guillem
Espriu i l’actuació de les dones
que composen el cor de Veus
Blanques. 

Quatre barris

soterraran les

línies elèctriques

La Salut, Camp d’en Grassot,
Vallcarca-Penitents i el Coll so-
terraran les línies elèctriques,
gràcies al finançament extra del
pla de Zapatero. El cost total
de l’actuació és d’1.146.000
euros. Al barri de la Salut, es
col.locaran sota el paviment les
línies de l’avinguda de Coll del
Portell, Albigesos, Sostres,
Verdi, Repartidor, baixada de
la Glòria i Mare de Déu del
Coll. Secretari Coloma, Pi i
Margall, Legalitat i Encarnació
es veuran afavorits per aquest
pla a Gràcia Nova-Grassot. Al
Coll es farà als carrers Apel.les
Mestres, Clotes, Rubens i Beat
Almató. A la zona de Penitents,
se soterraran les línies de
Goldoni, Veciana, avinguda
Vallcarca i mare de Déu del
Coll, entre d’altres. 
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de nou els mercats d’intercanvide nou els mercats d’intercanvide nou els mercats d’intercanvide nou els mercats d’intercanvide nou els mercats d’intercanvi Les xifres dels efectes del pla de

mobilitat són prou bones, no es pot

negar. Hi ha un 10 per cent més de

persones que van a peu i un 15 per

cent més que utilitzen la bicicleta des

que es va implantar el sistema de les

superilles a Gràcia. Malgrat això, cal

ser crítics. El propi pare del pla, Sal-

vador Rueda, reconeixia dimarts que

aquest projecte té alguns dèficits, tot

i que no els va especificar. Un d’ells

són les pilones, que avui no funcio-

nen i demà tampoc. Un altre, la hos-

tilitat amb què rep Gràcia als seus vi-

sitants des que està en marxa el pla

de mobilitat. Si bé precisament la idea

d’aquest projecte és reduir el trànsit

rodat, cal pensar que hi ha molta gent

que necessita el cotxe per traslladar

malalts, gent gran o infants. I aquests

estan patint serioses dificultats cada

cop que mouen el cotxe a Gràcia.

Per al bon funcionament d’aquest pla

de mobilitat, caldria haver-hi aplicat

mesures complementàries, com que

ja fossin accessibles totes les parades

de metro de la zona, i això no s’ha

fet. Un altre efecte col·lateral ha es-

tat el tancament d’alguns tallers me-

cànics que han vist com el seu volum

de negoci ha baixat fins a límits insos-

tenibles. Cal que, de forma urgent,

el Districte presenti les conclusions

de la diagnosi que ha estat elaborant

per saber com s’encara el futur

d’aquest pla, per definir cap a on va

Gràcia en l’àmbit de mobilitat. I, més

enllà de colors polítics, s’hauran de

llegir les noves xifres de l’estudi per

decidir què és el millor per als veïns

de Gràcia. Perquè si cal rectificar, no

patim, diuen que és de savis.

editorial
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Xaingra celebra la seva 24ena trobada a la plaça de la Virreina

Un 10% més de vianants, amb el pla de mobilitat

A peu

Joan Perramon

L’artífex del pla de mobilitat de Gràcia i director de l’Agèn-

cia d’Ecologia Urbana, Salvador Rueda, va defensar dimarts

en una xerrada a l’Espai Jove de Gràcia els beneficis i la

vigència d’aquest projecte que ha aconseguit augmentar en

un 10 per cent el nombre de persones que van a peu, un 15

per cent les que utilitzen la bicicleta i la circulació per les

vies perifèriques de Gràcia ha augmentat un 3 per cent

amb la implantació de les superilles. Rueda va assenyalar

com a principal mancança la falta de voluntat política del

govern actual de seguir implementant el projecte. També

va criticar la posada en marxa de les zones 30, perquè diu

que “són una tonteria”.
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L’actual model de consum i

de comerç afavoreix un con-

sum deslocalitzat i industri-

alitzat, que mira pel baix cost

i el màxim benefici sense te-

nir en compte ni l’origen ni

les condicions de producció.

És un model que, segura-

ment, seguim d’inèrcia, però

cal tenir en compte que els

nostres hàbits de consum

tenen conseqüències en

l’oferta, i per tant, amb les

nostres decisions de consum

afavorim un model o altre

d’agricultura, de fabricació,

d’envasat, de comerç, de

relacions laborals... És amb

una visió crítica del comerç,

especialment alimentari, i

amb una voluntat de consum

responsable, que apareixen

aquestes alternatives. Aquestes

cooperatives o grups de con-

sum, permeten fer un consum

en coherència amb uns valors

de respecte pel planeta i per

les persones, posant a l’abast

dels consumidors associats,

productes de confiança, sans,

ecològicament més sostenibles

i socialment més justos. Pro-

mouen també les produccions

petites, locals i artesanes, les

relacions directes i properes,

d’equitat i confiança, la reduc-

ció dels envasos i residus inne-

cessaris, els preus justos, etc..

Són una alternativa també en

el seu propi funcionament, ja

Les cooperatives de consum responsable, una alternativaLes cooperatives de consum responsable, una alternativaLes cooperatives de consum responsable, una alternativaLes cooperatives de consum responsable, una alternativaLes cooperatives de consum responsable, una alternativa

que els seus membres partici-

pen en el funcionament i la

presa de decisions en l’activi-

tat i la gestió diària de la coo-

perativa o grup. El vincle que

s’estableix amb aquestes orga-

nitzacions no és doncs, de “sim-

ples” consumidors, sinó de

consumidors actius.

Representen una alternativa

transformadora a l’actual

model de consum i comerç

dominant, i persegueixen

l’anomenada sobirania ali-

mentària que permeti als

pobles decidir què mengen i

com ho produeixen.

El seu interès és creixent i

de ben segur que a la vora n’hi

ha alguna. Per saber on hi ha

cooperatives o com crear-ne

una, pots consultar l el web

de la Xarxa de consum soli-

dari (www.xarxaconsum.net)

i el web d’Ecoconsum

(www.ecoconsum.org).

Centre de Recursos

Barcelona Sostenible

El pla de mobilitat ha augmentat elEl pla de mobilitat ha augmentat elEl pla de mobilitat ha augmentat elEl pla de mobilitat ha augmentat elEl pla de mobilitat ha augmentat el

nombre de vianants a Gràcia en un 10%nombre de vianants a Gràcia en un 10%nombre de vianants a Gràcia en un 10%nombre de vianants a Gràcia en un 10%nombre de vianants a Gràcia en un 10%

El pla de mobilitat de Gràcia,

implementat durant el període

2003-2007, es va crear amb els

objectius bàsics de reduir l’espai

dels vehicles i incrementar la

superfície dels vianants així com

els espais verds. Aquesta era i

continua sent la finalitat d’aquest

projecte, segons va defensar l’ar-

tífex del pla i director de l’Agèn-

cia d’Ecologia Urbana, Salvador

Rueda, en la xerrada informati-

va que va protagonitzar dilluns

a l’Espai Jove de Gràcia, junta-

ment amb el president del dis-

tricte de Gràcia, Ricard

Martínez.

El redactor del projecte Sal-

vador Rueda va destacar que el

pla no ha tingut la continuïtat es-

perada després de les darreres

eleccions però que tot i així els

resultats parcials obtinguts són

beneficiosos pel barri. Segons

dades aportades pel propi Rueda

s’ha aconseguit incrementar un

10% el número de persones que

van a peu, un 15% més utilitzen

la bicicleta i la circulació per les

vies perifèriques del barri ha

augmentat un 3% gràcies a la

implantació de les superilles.

Els ponents també van reco-

nèixer que el pla té, actualment,

alguns dèficits que, no obstant,

serien fà-

cils de re-

s o l d r e .

Rueda va

assenyalar

com a

principal

mancança

la falta de voluntat política del

govern actual. També va criti-

car amb fermesa les zones 30,

elements per reduir la velocitat

dels vehicles a 30 km/h, ja que

segons va dir “són una tonteria”.

L’artífex del pla de mobilitat de Gràcia i direc-

tor de l’Agència d’Ecologia Urbana, Salvador

Rueda, va defensar dimarts en una xerrada a

l’Espai Jove de Gràcia els beneficis i la vigència

d’aquest projecte que es va implementar du-

rant el període 2003-2007 i que encara té

serells pendents per desenvolupar.

més sostenible

Lídia Haro

Joan Perramon

[ D’esquerra a dreta, Salvador Rueda, Miquel Pagès i Ricard Martínez, en la xerrada sobre el pla de mobilitat de Gràcia ]

En canvi, sí que va apostar per

les zones 10 les quals, des del

seu parer, millorarien la quali-

tat urbana. “Hem de tornar a

conquerir el carrer. El ciutadà

ha de tor-

nar a ser

ciutadà i

no només

un via-

nant”, va

a f i rmar .

D ’ a l t r a

banda també va explicar que per

garantir la màxima eficàcia

d’aquest projecte que ara ma-

teix es troba pràcticament atu-

rat, Barcelona hauria de reno-

var la seva xarxa d’autobusos.

L’artífex del projecte critica la

implementació de zones 30 km/h

perquè “són una tonteria”

Meritxell Díaz

El republicà Ricard Martínez

va assegurar que aquest pla ha

estat demandat tant a nivell de

l’Estat espanyol com a nivell

[ La pilona ha estat un dels elements principals del pla de mobilitat ]

mundial però que per garantir

l’èxit d’un projecte d’aquest ti-

pus cal una revisió i avaluació

constant.
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Les AMPA del CEIP La Sedeta i del CEIP

Jovellanos, l’AVV del Camp d’en

Grassot, del PDI La Sedeta, l’associació

de pensionistes i el centre cívic La

Sedeta organitzen aquest divendres 13

el IV Mercat de la Puça del Camp d’en

Grassot . S’hi podran canviar llibres,

quatres, estris de casa, artesania... i tot

allò que vulguin els assitents. A més, el

grup Germans Filigrana fan un taller de

construcció de mòbils amb material

reciclable i un taller d’imans. El mercat

de la Puça comença a les cinc de la tar-

da a la plaça de la Sedeta.

D’altra banda, amb l’objectiu de fer

realitat el comerç sense diners, Xaingra

celebra de nou el seu mercat d’inter-

canvi el proper 22 de març a la plaça

de la Virreina. Els organitzadors consi-

deren que el context de crisi afavoreix

la posada en marxa i l’èxit d’alternati-

ves reals al capitalisme. En aquesta 24ena

edició, amb què també se celebra l’en-

trada a la primavera, s’hi farà un taller

d’autogestió de la salut i el benestar, a

través del massatge educatiu per apren-

agenda 20 + 1

dre tècniques per a la relaxació. Aquest

taller està dins de la Xarxa d’Intercanvi

de Coneixements, que ara per ara té

actius cursos de guitarra, de ioga

kunadlini, de ceràmica, de física de di-

vulgació, de cuina sana, de dansa contact

i de teràpia del riure. Al llarg de la jor-

Amb l’arribada de la primavera,Amb l’arribada de la primavera,Amb l’arribada de la primavera,Amb l’arribada de la primavera,Amb l’arribada de la primavera,

es fan nous mercats d’intercanvies fan nous mercats d’intercanvies fan nous mercats d’intercanvies fan nous mercats d’intercanvies fan nous mercats d’intercanvi
Cedida: Xaingra

nada també es pot demanar informa-

ció sobre com participar dins d’aques-

ta xarxa d’intercanvi de coneixements,

que creix en nombre d’usuaris.

El CEIP Reina Violant celebrarà el seu

mercat de les Puces a la plaça Revolu-

ció el proper 28 de març.

El DistricteEl DistricteEl DistricteEl DistricteEl Districte

s’ambientalitzas’ambientalitzas’ambientalitzas’ambientalitzas’ambientalitza

El compromís del Districte per a

aquest mandat 2008-2011 és pro-

moure l’ambientalització dels seveis

municipals, tot garantint el respecte

del medi ambient i la protecció de

l’entorn. En aquest sentit, ja s’ha fet

una diagnosi de deu dependències

municipals sobre el consum energè-

tic que ha portat a la separació de

circuits elèctrics, la instal·lació d’ai-

xetes temporitzadores i cisternes de

doble descàrrega, entre d’altres me-

sures. S’han dut a terme accions per

un import de 40.000 euros als cen-

tres cívic, a les biblioteques i a la seu

del Districte. Ara s’ha de crear un

grup de treball interdepartamental

que vetlli per l’ambientalització del

districte, s’introduiran paràmetres

ambientals en els plecs de condici-

ons i s’implantarà la tramesa en for-

mat electrònic dels documents per

als consellers i el veïnat. Dins

d’aquestes mesures s’implantaran les

plaques fotovoltaiques en el centre

cívic El Coll i s’estan buscant altres

emplaçaments per a col·locar més

plaques a Gràcia. En el període 2009-

2011 es destinaran 30.000 euros a

possibles millores tècniques en els

equipaments municipals.
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“Com diu Tarzan, vivim“Com diu Tarzan, vivim“Com diu Tarzan, vivim“Com diu Tarzan, vivim“Com diu Tarzan, vivim

perquè la selva és viva”perquè la selva és viva”perquè la selva és viva”perquè la selva és viva”perquè la selva és viva”

Tarzan, el musical fa una

reflexió socioecològica so-

bre el comportament

humà amb la natura.

És l’essència de l’obra. Ve de la

mà del personatge principal, en

Tarzan, i del rerefons de la his-

tòria, on un personatge vol

destrossar la natura i l’altre la

vol salvar. L’espectacle també

mostra la transformació d’una

altra protagonista, la Jane, con-

vençuda inicialment que cal

crear una nova civilització, tot

i que per a això calgui carre-

gar-se la selva, i que acaba fent

costat al Tarzan i defensant els

arbres. És aquesta idea de canvi

la que volem que el públic en-

tengui.

És important transmetre

als més menuts un missat-

ge de respecte vers la na-

tura.

Sí, és fonamental. Els infants

encara estan per educar i és

necessari que es conscienciïn

sobre aquests temes. Se’ls ha

de carregar de bones intenci-

ons i fer-los-hi veure que el

model de vida prevalent, de

tenir més, no acaba de funcio-

nar.

Cal que el teatre tracti te-

màtiques mediambientals?

Em dóna la sensació que a ve-

gades s’aborden temes més

secundaris i el de l’ecologia

queda oblidat. És primordial

que el públic pugui veure obres

de teatre sobre la natura. Com

diu el Tarzan, vivim perquè la

selva és viva. La seva desapari-

ció és conseqüència de la nos-

tra forma de vida. No podem

carregar-nos els espais verds.

El Jove Teatre Regi-

na acull fins al 3

d’abril l’obra Tarzan,

el musical, un espec-

tacle familiar que re-

flexiona sobre el dret

a la subsistència de

les petites civilitza-

cions. Rafel Brunet és

el director artístic i

actor de l’espectacle.

Serveis d’interès

Punt Verd de Collserola

C. Collserola, 2. Sortida 6

Ronda de Dalt - Plaça Alfons

Comín, darrera de la

benzinera

Horari: de dll a dv, de 8 a

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

Punt Verd de Barri

Plaça Gal·la Placídia

Horari: dll, de 16.30 a 19.30;

de dm a ds, de 10 a 13.30 i

de 16.30 a 10.30, i dg i fes-

tius, tancat.

Punt Verd col·laborador

Tabuenca

C. Guilleries, 24

Horari: de dll a dv, de 10 a

13.30 i de 16.30 a 19.30, i ds

de 10 a 13.30.

Telèfon: 93 218 30 97

Punt Verd mòbil

Santuari del Coll, ds de 8.30 a

14 h. Bibl. Jaume Fuster, dll de

16 a 19.30. Mercat de l’Estre-

lla, dc de 8.30 a 14 h. Plaça

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

vessera de Gràcia/Gran de

Gràcia, ds 8.30 a 14 h. Plaça

Revolució, dc de 16 a 19.30. Pg

de Sant Joan/Indústria, dj de

8.30 a 14 h. Pg de Sant Joan/

Rosselló, dll de 16 a 19.30.

Mobles i trastos vells

Cada carrer té assignat un dia

fix de la setmana, de 20 a 22 h.

Estació de la xarxa de vi-

gilància i previsió de la

contaminació atmosfèrica

Gal·la Placídia.

www.aspb.es

A banda de l’obra, com tre-

balleu els valors que s’hi

transmeten?

Entre setmana fem funcions

per a escoles i passem als pro-

fessors una unitat didàctica

perquè la treballin a classe. El

resultat és molt enriquidor i

el fet que els alumnes tractin

els valors a través de perso-

natges fa que s’engresquin més.

L’acollida està sent molt bona.

L’obra està pensada per a

un públic familiar.

Sovint passa que les obres in-

fantils són avorrides per als

adults. Aquest no és el cas de

Tarzan, té gags per a totes les

edats i tothom en pot fer la

seva lectura.

Meritxell Díaz

Cedida

DEPANA

Ocells de la Vila: la merla
Si sou una mica matiners podreu sentir cantar un dels ocells més

habituals dels jardins de la ciutat, la merla. Quan els colors enca-

ra no han despertat, una silueta fosca dalt d’un terrat o una

antena de televisió omple el silenci amb sons aflautats i tranquils.

Quan la ciutat encara dorm, la merla ens recorda que les om-

bres són seves, i només quan el sol despunta a l’horitzó ens

descobreix el discret cantaire, de bec groc i ploma negra. Per a

les merles és primavera ja fa dies, perquè el sol es fa matiner i li

costa de marxar, encara que algunes persones avesades creuen

que l’explicació rau en la manca de soroll a primera hora del

matí que les fa més audibles a les discretes i brunes femelles.

Conservació del litoral i del medi marí
La directora del programes i projectes de DEPANA, Marta Grau,

va presentar el programa de conservació del litoral i del medi

marí. Aquesta xerrada va permetre donar a conèixer l’ampli ven-

tall d’iniciatives que l’entitat ha iniciat en el litoral durant el 2008,

més enllà de l’emblemàtic projecte de gestió sostenible de la pun-

ta de la Móra a Tarragona. Grau  va destacar la qualitat i el fona-

ment científic d’aquestes iniciatives i que sobretot el seu caràcter

innovador com són l’estudi sobre la valorització dels béns i dels

serveis que ofereixen els ecosistemes litorals, o el de l’aula aquàti-

ca de la reserva de marina de la Masia Blanca al Vendrell.

DEPANA - Sant Salvador, 97 baixos

www.depana.org

[ L’actor i director artístic de ‘Tarzan, el musical’, Rafel Brunet ]
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El Camp d’en Grassot, família i territori. L’arquitec-

te, restaurador de monuments i autor del llibre El Camp

d’en Grasot, família i territori, Antoni González, parla

aquest dijous sobre el naixement del Camp d’en Grassot

després dela parcel.lació del Pla Cerdà. El germans Ramon

i Dolors de Grassot van parcel.lar la part que havien here-

tat de l’antic mas dels seus avantpassats.

Federació Festa Major (Igualada, 10)

Dijous 19 de març, a les 20 h

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

� 16 de març

Trobada de primavera

de Corals.

CC La Sedeta (Sicília, 321),

a les 17 h

Sessions informatives

sobre subvencions i al-

tres finançament associ-

atius.

Espai Jove de Gràcia (Gran

de Gràcia, 190), a les 19 h

Tradicionàrius. Jam session

folk: Punt de trobada.

CAT (Travessia de Sant

Antoni, 6), a les 22 h

Festa Barcelona vinta-

ge. Presentació del bloc

barcelonavintage.

Conferència: La situació

femenina en el món cà-

tar, a càrrec d’Almudena

Blasco, professora d’Histò-

ria Medieval.

CC La Sedeta (Sicília, 321),

a les 19.15

Cicle de cinema italià: La

ragazza con la valigia.

Albrícias (Robí, 5),  22 h

Gràcia Jazz Sessions: Rai

Ferrer + Xavi Maureta.

Heliogàbal (Ramon i Cajal,

80), 22 h

Sessió poètic: Poesia sub-

terrània.

Elèctric Bar (Travessera de

Gràcia, 233), 22 h

� 18 de març

Sac de rondalles: Contes

solidaris, amb Teresa

Saladich.

Biblioteca Vila de Gràcia

(Torrent de l’Olla, 104), a

les 18 h

Vine a fer un cafè amb...

Henry Roth, a càrrec de

Robert Saladrigas.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20), 19 h

Seminari d’economia: La

crisi actual en el capita-

lisme. Brue història de la

bombolla financera.

recomanem

EXPOSICIONS

� 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 20 de març

Exposició: Foto-relats

del dia de la Dona.

CC El Coll (Aldea, 15)

� 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)

Exposició fotogràfica:

Panxetes, les corbes de

la vida.

CIRD (Camèlies, 36)

Exposició de pintura:

Ramon a Cadaquès.

Costa Brava (Alzina, 58)

� Fins al 4 d’abril

Exposició: 18 anys del

Pont d’Arcalís.

CAT (Travessia de Sant

Antoni, 6), a les 17 h

Exposició: Antoni Cla-

ve, Modest Cuixart, Sal-

vador Dalí, Josep Grau

Garriga, Joan Martí

Aragonès, Joan Ponç i

Antònia Tàpies.

Tòrcul Galeria d’Art (Joan

Blanques, 44)

� Fins al 9 d’abril

Exposició fotogràfica:

Diacronies del Japó

modern, de Tina Bagué.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20)

ACTES

� 13 de març

Cicle de concerts d’hi-

vern: Victor Salvatti i

Munir Hossn.

CC La Sedeta (Sicília,

321), a les 21 h

Concerts: Los Churinga

+ Sibaritas de la calle +

Inna Kilombo Styla

Section.

La cova de les Cultures (Àn-

gel, 12), a les 21 h

XI Cicle Nits Clàssiques:

Concert d’orgue i cor,

amb Amaia Goñi i la Co-

ral Genciana.

Santa Maria de Gràcia

(Sant Pere Màrtir, 5), a les

21 h

Concert de música brasile-

ra: Darly Maia.

Elèctric Bar (Travessera de

Gràcia, 233), 23 h

� 14 de març

Tradicionàrius. Folk als

mercats: Els tranquils.

Mercat de l’Abaceria, a les

12 h

Mots en joc. Taller infantil:

Mosques, mosquits i

mosqueteres, amb Raquel

López.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20), 18 h

Concert de rock: Los

eléctricos.

Elèctric Bar (Travessera de

Gràcia, 233), 23 h

� 15 de març

Cicle de sarsueles de l’As-

sociació Cultural Ocellas-

sos de Sant Oleguer: Los

claveles.

CC La Sedeta (Sicília, 321),

a les 17 h

Sarsuela: El timbaler del

Bruc.

El Cercle (Santa Magdale-

na, 12), a les 17.30

XXII Concurs de Teatre Ca-

talà: Piquing, amb el grup

K-Mama de Calafell.

El Centre (Ros de Olano, 9),

a les 18 h

Festival El Féile: The best

of Irish, amb el còmic Co-

lin Murphy.

CAT (Travessia de Sant

Antoni, 6), a les 20.30

Jam: Albert Vila Trio.

Elèctric Bar (Travessera de

Gràcia, 233), 21 h

Concert: Ferran Fages.

Heliogàbal (Ramon i Cajal,

80), a les 22 h

Elèctric Bar (Travessera de

Gràcia, 233), 22 h

� 17 de març

Enreda’t en l’acció: Peter

Pan.

Biblioteca Vila de Gràcia

(Torrent de l’Olla, 104), a

les 18 h

Conferència: Conversa

amb Haruki Murakamis,

dins la celebració del

40è aniversari de

Tusquets editores.

Biblioteca pública Jaume

Fuster (Plaça Lesseps), a les

19 h

CC La Sedeta (Sicília,

321), a les 19.30

Biblioteca de nit. Projec-

ció del film: Paris, je

t’aime.

Biblioteca Vila de Gràcia

(Torrent de l’Olla, 104), a

les 21.30

Impronits: Aixònoéspà-

nic.

Elèctric Bar (Travessera

de Gràcia, 233), 22 h

Concert: Carles Mestre

i la Sinfónica de Gavà.

Heliogàbal (Ramon i

Cajal, 80), a les 22 h

� 19 de març

Espectacle: La noche jus-

to antes de los bosques.

La Cova de les Cultures

(Àngel, 12), a les 21.30

Tradicionàrius: Xesco

Boix, 25 anys.

CAT (Travessia de Sant

Antoni, 6), a les 19 h

Vine a fer un cafè amb...

Àngel Guimerà, a càrrec

de Francesc Massip.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20), 19 h

Concert pop/folk/indie:

El petit de cal Eril!

Elèctric Bar (Travessera

de Gràcia, 233), 22 h

Cicle de cinema: Aquellos

maravillosos casposos.

Albrícias (Robí, 5), 22 h

Concert: Polandsonora

+ Gemma Martín.

Heliogàbal (Ramon i

Cajal, 80), a les 22 h

Concert Alfa en viu: El

sobrino del Diablo.

Alfa (Gran de Gràcia, 36),

a les 22.45

� 20 de març

L’aventura de llegir. Xerra-

da: La dona i el còmic

en el món, a càrrec

d’Antoni Guiral.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20), a les

19 h

XXII Festival Tradicio-

nàrius: Concert amb

Mara Aranda i Solatge

i ball amb Amanida

Folk.

CAT (Travessia de Sant

Antoni, 6), a les 22 h
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Cultura
breus

La sarsuela ‘El

timbaler del

Bruc’, al Cercle

Els francesos, que han estat der-
rotats a Martorell, volen conque-
rir el Bruc, però la decisiva in-
tervenció d’un noi amb el seu
timbal obliga la retirada de
l’exèrcit invasor. Aquest és l’ar-
gument de la llegenda del Tim-
baler del Bruc, que es presenta
en sarsuela aquest diumenge 15
al Cercle, sota la direcció mu-
sical de Lluís Cabal i la direc-
ció general de Rafael Gràcia. El
preludi de l’obra estarà a les
mans d’Agustí Cohí Grau, com-
positor de la sarsuela. Acompa-
nyats de quinze músics, actuen
el tenor Raül Fernández, la so-
prano Alba Ballús i el baríton
Pablo López. Al matí es fa l’acte
de presentació del CD de la sar-
suela, amb la intervenció del di-
rector de Cultura Popular i Tra-
dicional de la Generalitat,
Ramon Fontdevila. 

Toti Soler actuarà amb els Vergés,

pare i fill, a Rovira per Festa Major
El músic ret homenatge 36 anys després al poeta que va escriure els temes de ‘Liebeslied’

Qui li ho havia de dir a

Toti Soler que, després

de 36 anys de la publica-

ció del seu cinquè disc,

Liebeslied –on sota el

títol en alemany de

Cançó d’amor musica

mitja dotzena de poe-

mes de Joan Vergés–,

músic i poeta tornarien

a reunir-se aquest cop,

però, en una vetllada a

la plaça Rovira i en el

marc de la Festa Major.

Una actuació vespertina

d’homenatge a Joan

Vergés que es preveu

que se celebri el diven-

dres 21 d’agost, com a

cloenda de la festa.

TOTI SOLER, EN UN HOMENATGE A OVIDI MONTLLOR

CEDIDA: ORIOL CLAVERA

CARINA BELLVER

“Jo pel Joan Vergés faré el que si-
gui”. Així de contundent es mos-
tra Toti Soler, que confessa tenir
“un carinyo molt especial” per
aquest poeta de 82 anys. Una es-
tima que assegura haver heretat
de l’amistat que amb ell tenia el
seu pare. És per això que, armat
amb la seva guitarra, Toti Soler
pujarà a l’escenari de la plaça Ro-
vira per Festa Major en un home-
natge el poeta a través tant dels
temes on posa música tant als ver-
sos de Vergés (Amiga calla o No
ploro més) com a les cançons que
ell mateix li va regalar (Petita i blan-
ca i Em dius que el nostre amor -
aquesta última versionada darre-
rament per Quimi Portet).
Però Toti no estarà sol. En aques-
ta incursió poètico-musical
l’acompanyaran els Vergés, pare
i fill, un dins del seu paper d’etern
recitador i l’altre com a segona

Víctor Nubla, Aute i Ai Ai Ai,

els altres noms del programa

La plaça Rovira vol continuar
apostant en l’edició d’enguany de
la Festa Major per una àmplia
programació de dia. Per això
enforteix el seu plat estrella: els
concerts vermut del migdia, que
doten la programació d’aquest
espai d’un cert caràcter propi.
Un marc que vol preferenciar els
artistes graciencs i on apareixe-
ran noms com Víctor Nubla, de
Gràcia Territori Sonor. La nit,
però, també estarà segrestada per
grans noms com els Ai, ai, ai,

guitarra. “Em fa molta il.lusió
aquest projecte. I és que la nos-
tra voluntat és publicar, d’aquí a
l’estiu, l’obra completa del meu
pare, una sèrie de poemes i can-
çons que encara no han sortit a
la llum. I volem que l’actuació de
la plaça Rovira sigui una espècie
de presentació en motiu de la
publicació de l’obra”, explica
Joan Vergés fill.
Aquesta performance poètico-
musical a l’aire lliure apareix
com una de les cites vespertines
més suculents de la programa-
ció de la Festa Major. Una actu-
ació que, presumiblement, tan-
carà la celebració de la festa a la
plaça Rovira el divendres 21
d’agost, tot i que la data defini-
tiva encara està pendent de con-
firmar. 

que presentaran el seu nou disc
Lo més gran del món i l’orquestra
Traffic. Però potser el moment
més esperat arribarà dimecres 19
d’agost de la mà d’un dels ja ha-
bituals d’aquest espai per festes:
el cantautor Luis Eduardo Aute,
qui estrenarà l’esperada cançó
dedicada a la plaça Rovira que
va prometre fa dos anys. “Vo-
lem ser un punt de referència a
Gràcia amb una programació de
qualitat”, assegura Jordi Martín,
president de la plaça Rovira.

16.00, 18.10, 20.20, 22.30, 00.45; dg

a dj, 16.00, 18.10, 20.20, 22.30.

•RAF, facción del Ejército Rojo. De dv

a dm, 16.00, 19.10, 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: Cerezos en flor (VOSE). Pas-

sis: 16.00, 19.00, 21.30.

CASABLANCA-GRÀCIA. Girona, 175.

Telèfon: 93 459 03 26.

•Sala 1: Bienvenidos al norte. Passis:

de dv a dc, 15.55, 18.00, 20.05, 22.10;

dj, 15.55, 18.00, 22.10.

•Sala OZU: Sing for Darfur. Passi:

16.00. Utopia. Passis: 17.30. Carl

Gustav Jung. Passi: 19.00, 20.30,

22.00.

•Sala OZU: Che, el argentino. Passis:

16.00, 19.00. Che, guerrilla. Passis:

21.30.

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: Lejos de la tierra quemada.

Passis: 16.00, 18.10, 20.20, 22.30.

•Sala 4:  Watchmen. Passis: 17.00,

20.30.

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

•Sala 1: Slumdog Millionaire (VOSE).

Passis: 16.00, 18.15, 20.30, 22.45.

•Sala 2: Háblame de la lluvia (VOSE).

Passis: 16.10, 18.15, 20.20, 22.35.

•Sala 3: La clase. (VOSE). Passis: 16.30,

19.20, 22.15.

•Sala 4: The visitor (VOSE). Passis:

16.05, 18.15, 20.20, 22.35.

•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 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.

•Un chihuahua en Beverly Hills. Ds

i dg, 16.30.

•El curioso caso de Benjamin Button.

Dv, dll i dm, 16.00, 19.15, 22.20; ds

i dg, 19.15, 22.20.

•The reader. Dv i ds, 16.10, 19.05,

22.00, 00.45; de dg a dj, 16.10,

19.05, 22.00.

•A ciegas. Dv i ds, 16.20, 19.10,

22.05, 00.45; de dgm a dm,  16.20,

19.10, 22.05.

•Watchmen. De dv a dm, 16.00,

19.15, 22.20.

•Más allá de los sueños. Dv i ds,

noche (VOSE). Passis: 16.15, 18.15,

20.20, 22.35.

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

88 23.

•Sala A:Revolutionary Road (VOSE). Pas-

sis: 16.00, 18.15, 20.30, 22.45.

•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. Viaje

de ida y vuelta (curt). Passi: 22.00.

TEATRES

JOVE TEATRE REGINA. Sèneca, 22.

•Tarzàn, el musical. Fins a l’03/04.

SALA BECKETT. Alegre de Dalt, 55.

• Product, de Mark Ravenhill. Fins 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.

Una façana

transparent,

a l’Espai EART

Dins del projecte A1mil·límetre,
l’arquitecte Mario Hernández
presenta aquesta dissabte 14 la
videoinstal·lació interactiva Pell
girada, inSIDEout. Durant dues
hores –de les vuit a les deu del
vespre–, la façana de l’Espai EART

es farà transparent amb la pro-
jecció de l’espai interior a l’ex-
terior a escala real. Es tracta de
girar la pell de l’edifici fent que
els dos espais entrin en contac-
te. Les imatges que es podran
veure seran una barreja d’esce-
nes pregravades amb d’altres en
directe. Mario Hernández tre-
balla sempre a cavall entre l’ar-
quitectura i la seva representa-
ció virtual. 
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Esports
breus

La piscina del

CN Catalunya

ja està en ús

Des del passat dilluns la nova
piscina del Club Natació
Catalunya i la totalitat de les
noves instal.lacions inaugura-
des el mes passat ja es poden
utilitzar per part dels seus so-
cis. Els retards en l’obertura
d’aquest espai han estat causats
per problemes en la xarxa elèc-
trica que ha impedit fins ara
escalfar l’aigua de la piscina.
Aquesta posada en funciona-
ment de moment encara no
permetrà acollir els partits de
waterpolo del primer equip del
club gracienc ja que falta ade-
quar l’espai per a les competi-
cions instal.lant els marcadors
i les boies per competir. Així
doncs és possible que els
waterpolistes l’estrenin el pro-
per 28 de març rebent la Uni-
versitat Autònoma. Aquest cap
de setmana rebran el segon
classificat de la competició, el
Molins de Rei, amb la volun-
tat de donar la sorpresa i asse-
gurar-se el més aviat possible
la permanència. 

El CE Europa diu adéu a les opcions

d’ascens al perdre contra el Reus
El matx va estar marcat per una actuació arbitral que va indignar la grada escapulada

Si bé mai una actuació

arbitral justificarà que

l’Europa a hores d’ara no

estigui lluitant per l’as-

cens a Segona B, el cert és

que diumenge les decisi-

ons del col.legiat Cardosa

Montesino van determi-

nar més del que és accep-

table un partit que era

vital per als escapulats.

De totes maneres, la

derrota de la passada

jornada confirma definiti-

vament que el CE Europa

no disputarà enguany el

play off d’ascens.

ELS JUGADORS ESCAPULATS PROTESTEN PER L’ACTUACIÓ DEL COL.LEGIAT

JOAN PERRAMON

ÈRIC LLUENT

El partit al Nou Sardenya davant
el Reus va deixar un regust de
boca contradictori als aficionats
graciencs. Per una banda l’equip
va plantar cara al millor visitant
de tots els grups de Tercera divi-
sió i va acabar la primera part per
davant en el marcador (1 a 0) ha-
vent controlat el partit i generant
bones opcions de gol. Amb 45
minuts per endavant res estava
assegurat però, malgrat el Reus
va sortir al camp amb una versió
millorada de la que s’havia vist a
la primera part, l’Europa seguia
el bon ritme inicial. El primer gol
de la remuntada va venir després
de diversos rebots en un llança-
ment de còrner que l’àrbitre va
fer repetir tres cops. A la tercera,
la pilota va entrar. Quan se so-
brepassava el quart d’hora de la
segona Cardosa Montesino no va
assenyalar un evident penal favo-
rable als escapulats. El col.legiat
encara no havia arribat al seu punt
àlgid de protagonisme en el par-

L’equip femení sorprèn al

segon classificat de la taula

Esportivament parlant, el 8 de
març, Dia Internacional de la
Dona, va tenir unes clares pro-
tagonistes de la jornada: les ju-
gadores del Club Esportiu
Europa, que van guanyar 4 a 2
al San Gabriel, segon classificat
de la lliga nacional. Després
d’encaixar un 0 a 2 en els pri-
mers compassos del partit, les
gracienques es van sobreposar
i van remuntar el resultat, que
els permet respirar una mica

tit. Després d’expulsar encertada-
ment al gracienc Amantini i en-
cara amb l’empat a 1 al marca-
dor, l’escapulat Òscar García va
ser interceptat a la frontal de l’àrea
per l’últim defensa del Reus, Mo-
lina, i l’àrbitre tot i xiular la falta
va mostrar targeta groga al juga-
dor reusenc quan el reglament és
molt clar en aquest tipus de juga-
des mereixedores de targeta ver-
mella. Una errada defensiva va
propiciar el segon gol del Reus
que deixava el marcador defini-
tiu en 1 a 2. Aquest cap de set-
mana l’equip de José Ángel Valero
visitarà el líder de la categoria,
l’Espanyol B, en un partit en què
l’Europa buscarà certa tran-
quil.litat per afrontar la recta fi-
nal de la lliga. 

més en la zona baixa de la taula
en la qual estan situades, a tan
sols 4 punts de la zona de des-
cens. Aquest proper diumenge
es traslladaran fins a l’Estartit
per disputar l’enfrontament de
la divuitena jornada de lliga amb
la voluntat de seguir sumant per
no perdre la categoria, objectiu
que hauran d’assolir el més avi-
at possible ja que només resten
vuit jornades per concloure el
campionat.

Els alevins de l’hoquei Claret
han aconseguit acabar la lliga
com a primer de grup després
de sumar cinc victòries, dos
empats i dues derrotes.
D’aquesta manera, l’equip s’ha
classificat com a primers per
a l’eliminatòria del campionat
de Catalunya. La setmana pas-
sada els joves graciencs van
guanyar el darrer partit de la
lliga a casa de l’Sfèric de Ter-
rassa amb un resultat final de
5 a 7. 

L’equip aleví de

l’hoquei Claret,

campió de grup

FUTBOL

TERCERA DIVISIÓ, GRUP 5

 29a jornada

Espanyol B - Europa

 Resultat 28a jornada

Europa - Reus 1 - 2

 Resultat 27a jornada

Manlleu - Europa 0 - 0

Classificació Punts

1 Espanyol B ........................................... 59

2 Reus ....................................................... 58

3 L’Hospitalet ........................................... 55

4 Santboià ................................................ 50

5 Manlleu .................................................. 48

6         Premià ................................................ 48

7 Prat ......................................................... 44

8 Vilanova i la Geltrú .............................. 43

9 Amposta ................................................ 41

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

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

...

16 Mataró .................................................... 28

17 Balaguer ................................................ 27

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

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

20 Banyoles ............................................... 14

DIVISIÓ D’HONOR, GRUP 3

 27a jornada

Europa - L’Hospitalet

 Resultat 26a jornada

Espanyol - Europa  5 - 0

 Resultat 25a jornada

Europa - San Francisco  1 - 2

Classificació Punts

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

2 Espanyol ............................................... 56

3 Mallorca ................................................. 55

4 San Francisco ...................................... 44

5 Cornellà ................................................. 43

6 Penya Ciutadella .................................. 36

7 Lleida ..................................................... 35

8 L’Hospitalet ........................................... 35

9 Atlético Gramanet ................................ 32

10 Damm .................................................... 32

11 Ferriolense ........................................... 30

12 Girona ................................................... 29

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

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

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

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

LLIGA NACIONAL FEMENINA

 19a jornada

Estartit B - Europa

 Resultat 18a jornada

Europa - San Gabriel 4 - 2

 Resultat 17a jornada

Vic - Europa 5 - 2

Classificació Punts

1 Collerense ............................................. 54

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

3 Girona ................................................... 35

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

5 Lleida ..................................................... 29

6 L’Estartit B ............................................. 28

7 Tortosa .................................................. 28

8 Barcelona B .......................................... 26

9 Vic .......................................................... 23

10 Europa .................................................. 21

11 Levante Las Planas ............................. 18

12 Sporting Atlético Ciutat ....................... 17

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

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

BÀSQUET

resultats i classificacions

COPA CATALUNYA MASC., GRUP 2

 23a jornada

SESE A -  SaFa-Claror

 Resultat 22a jornada

SaFa-Claror - CB Martorell 73 - 70

Classificació PG PP

1 CB Martorell ................................... 18 4

...

7 SaFa Claror ................................... 12 10

...

16 Siemens Cornellà B ....................... 1 21

SEGONA CATALANA, GRUP 3

  22a Jornada

CB Coll-Europa - CE Laietà

 Resultat  21a jornada

Lima Horta - CB Coll-Europa 79 - 96

Classificació PG PP

1 Sant Joan Despí ........................... 17 5

...

10 CB Coll- Europa A .......................... 9 13

...

16 Centre Catòlic ................................. 4 18

TERCERA CATALANA FEM., GRUP 1

 22a jornada

SaFa-Claror -  Platges de Mataró

 Resultat 21a jornada

 La Salle Bonanova - SaFa-Claror 22 - 66

Classificació PG PP

1 CB Canet ........................................ 20 1

2 SaFa Claror ................................... 19 2

3 AB Premià ..................................... 19 2

...

16 Pineda de Mar ................................ 1 20

WATERPOLO

PRIMERA DIVISIÓ ESTATAL

  17a Jorn.  CN Catalunya - Molins de Reis

  16a Jorn. CN Helios - CN Catalunya 8  - 7

HOQUEI

UE Claret A prebenjamí  -  Sentmenat B 2 - 1

UE Claret B prebenjamí  -  Vilassar 2 - 2

UE Claret benjamí  - Mataró 6 - 16

Sfèric de Terrassa - UE Claret aleví 5 - 7
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Activitat econòmica

La Caixa tanca sis oficines des

d’inici d’any al nucli de Gràcia

MERITXELL DÍAZ

Tot i la idoneïtat de la ubicació,
oficines de La Caixa com les si-
tuades a la plaça de Rius i Taulet
i a la plaça del Nord no han
aguantat davant del pla d’optimit-
zació que ha posat en marxa l’en-
titat bancària amb més oficines
a tot l’Estat. En el que va d’any,
ja s’han tancat sis sucursals al
barri de Gràcia, entre elles les
del carrer Torrent d’en Vidalet
amb Bruniquer i la del mercat
de la Llibertat. La desaparició
d’aquestes sucursals segueix sem-
pre el mateix procediment, tan-
quen d’un dia per a l’altre i un
rètol a la porta avisa als usuaris
de quina és l’oficina més prope-
ra. Els qui sí reben una notifica-
ció amb antelació són els clients
de la sucursal, a qui se’ls anun-
cia tant el tancament com que
passen a ser clients de l’oficina
més pròxima.
Segons fonts de la Caixa, el cri-
teri que està utilitzant l’entitat per
decidir quines són les oficines
que s’han de tancar és que n’hi
hagi dues situades a menys de 150
metres de distància l’una de l’al-

tra, amb la puntualització que
això no vol dir que si hi ha dues
oficines a aquesta distància hagi
de tancar-se amb tota certesa

una, perquè es fa un estudi cas a
cas. La Caixa, però, no ha vol-
gut facilitar a aquest setmanari
les dades exactes del nombre
d’oficines que tancaran na Grà-

Entre les més emblemàtiques, les de Rius i Taulet i la plaça del Nord

L’OFICINA DE LA PLAÇA RIUS I TAULET, VÍCTIMA DEL PLA D’OPTIMITZACIÓ DE L’ENTITAT

La Caixa d’Estalvis i

Pensions de Barcelona

ha tancat sis oficines al

barri de Gràcia en el que

va d’any. Segons el “pla

d’optimització” de la

xarxa d’oficines de l’enti-

tat bancària engegat al

gener, entre 2009 i 2010

es preveu el tancament

de 250 oficines a tot

l’Estat. La Caixa, però, no

ha volgut especificar

quants d’aquests tanca-

ments es produiran al

districte.

ÈRIC LLUENT

cia i a la resta de barris del dis-
tricte. Al localitzador de sucur-
sals del web tampoc apareix cap
mapa amb les oficines que ja no
existeixen, senzillament si s’intro-
dueix el nom del carrer apareix
el missatge “No s’ha trobat cap
oficina amb aquestes dades”.
La Caixa insisteix en què no es
tracta d’un pla de tancament d’ofi-
cines sinó d’un pla d’integració
ja que els treballadors no són aco-
miadats sinó que són traslladats
a una altra oficina. Segons les
previsions, entre el 2009 i el
2010 es tancaran un total de 250
oficines a tot l’Estat espanyol. 

S’utilitza el criteri

de la distància per

decidir quines

sucursals eliminar
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Fa massa dies que no

dormo, i no pas perquè no

en tingui ganes. Passo per

una d’aquelles etapes

vitals en què la meva vida

no depèn només de mi, i

les meves nits, tampoc. No

dormo ni dues hores

ininterrompudes i, quan

em llevo, el cap em

funciona a mig gas. Ho

veig tot de color gris,

qualsevol petit entrebanc

se’m fa una muntanya, la

idea d’escriure un article

per a la contra de L’Inde-

pendent em ve tan costa

amunt com la d’escriure la

gran novel.la sobre la Vila

de Gràcia.

Ens sembla que podem

controlar qui som i com

som, però és fals: després

de tantes nits d’insomni, jo

ja no sé ni qui sóc ni cap a

on vaig ni si vaig enlloc. Els

interrogants existencials

perden sentit quan només

et queda una neurona

desperta. Som més animals

del que voldríem, i la raó no

té res a pelar enfront de la

biologia. M’ho demostra

cada mes la maleïda

síndrome premenstrual: vull

creure que tinc motius de

pes per estar de mala lluna,

gairebé al caire de la

depressió, però llavors miro

el calendari i dedueixo que

tot plegat és culpa de les

hormones, que em tenen

dominada en contra de la

meva voluntat. I em dic a mi

mateixa que si mai he de

prendre decisions impor-

tants, ho faré en la fase

preovulatòria, i, sobretot!,

després d’haver dormit deu

hores seguides. 

E
v
a
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Insomni

la torratxareferència local

Bandera de Gràcia

Vicenç Sanclemente

Aquest 3 de març vaig

passar per la cantonada

de Sant Pere Màrtir-

Maria amb Diluvi i vaig

fixar-me en el balcó on

vivien l’Armand i la seva

mare. Quan era dia de

festa, sempre hi havia la

bandera de Gràcia.

Aquell vespre el balcó

era buit. No estava

d’humor. Havia rebut

dues, tres trucades de la

Kati Moreno dels Caste-

llers dient que l’Armand,

havia mort sol, era

l’expedient 1037 de

l’Institut Anatòmic

Forense.

Començava a tenir problemes i en
no poder pagar, va quedar exclòs
de la colla. Ell era molt orgullós i
mai no hagués acceptat que altres
li abonéssim la quota.
Aquest Sant Medir he vist molta
gent jove tocant els timbals. Sens
dubte, molt més lliures i alegres
que els antics nens pelats de la OJE
o dels orfenats.  També he identi-

ficat moltes cares conegudes als
camions, però m’he fixat que la
majoria de romeves i romeus eren
gent gran i benestant.
L’Armand havia tingut un accident
a la cama. Després de successives
operacions, va agafar la invalide-
sa. En una de les seves estades a
l’Hospital de Sant Pau, va morir
la seva mare. En aquell moment
no se’n va assabentar. En el seu
període a l’hospital, el van desno-
nar i li van buidar el pis. La ban-

A la plaça de la vila tothom co-
neixia l’Armand. Se’l veia amb
el seu bastó, parlava amb el guàr-
dia urbà de Ca la Vila. No de-
via de ser tan gran, seixanta i
dos anys. Va morir sense avisar
i avui ja és enterrat. Armand
Guart Vilaró era un dels grans
defensors de la identitat
gracienca. Un home de la gres-
ca, de tu a tu. Un incondicional
de l’Europa. El 1980 va fundar
la Penya Pep Rovira. Pocs sa-
ben que va salvar bona part de
l’arxiu de fotos de la Festa Ma-
jor. Un bon dia va veure que
des de Ca la Vila llençaven els
vells escriptoris, amb caixes
dins. Li van dir que eren fotos
antigues, va demanar guardar-
les, i en un temps, l’Arxiu de
Gràcia rebia uns àlbums fantàs-
tics de les festes majors.
Amb l’Armand vam coincidir a
la Colla la Camèlia, que es reu-
nia al bar Roure. El cap de colla
era en Gerard Martínez, hi ha-
via la Nuri, l’Armand i el seu
germà, l’Albert Musons i la
familia. També s’hi va apuntar
la regidora Mercè Sala. Venia a
dinar amb nosaltres un històric
de l’Europa, el senyor Eduard
Sanabre i l’Armand no parava
de fer-li conya. Un mal any,
l’Armand va deixar de ser soci.

dera de Gràcia va desaparèixer.
Després va anar de pensió. El dia
de l’enterrament de l’Albert
Musons vam agafar un taxi junts,
i des d’aleshores havíem parlat
però només per telèfon. Algun dia
havíem de fer una paella…
Em pregunto ara, què ha portat
l’Armand de ser una persona ple-
nament integrada a la Vila fins a
morir tan sol. Voldria saber on
és la frontera on la gent queda
descavalcada. Desitjo esbrinar en
quin tipus de cega societat de
l’opulència hem viscut per igno-
rar els coneguts. Quin miratge ha
provocat que fos més fàcil mirar
el compte bancari que trucar un
amic. Tan orgullosos com estem
de la nostra xarxa d’entitats tra-
dicionals i alternatives i potser
hem oblidat crear mecanismes
per ajudar els “exclosos”.  Ho dei-
xem per a les assistentes socials.
Potser ja ens va bé una comuni-
tat classista o elitista  on domi-
nen els valors de la dreta: tant
tens, tant vals. Casos com tu,
Armand, ensenyen que queda un
llarg camí de solidaritat per fer
més digna la vida de moltes

En quina societat

de l’opulència hem

viscut per ignorar

els coneguts?

gracienques i graciencs que te-
nen dos companys, la solitud i
l’orgull. Calen xarxes de com-
panyia, d’ajut econòmic, de
suport psicològic, de feina i
d’humor a la nostra societat tan
dolça i cofoïa.
Aquest Sant Medir, al carrer
Gran, em va alegrar veure en-
tre el públic veïnes i veïns de
totes les races i condicions. Per
un moment vaig tancar els ulls
i em vaig imaginar un dia 3de
març on tothom tingui l’opor-
tunitat de ser genet, d’anar dalt
d’una carrossa repartint cara-
mels, de fer un àpat monumen-
tal, de lluir vint medalles al pit,
de regalar violetes a les ami-
gues i cigars per als amics. Que
tots ho provessin ni que fos un
cop a la vida, ni que fos per
sorteig.
Em queda el consol que allà on
sigui, l’Armand s’estarà mofant
d’aquesta malenconia i que,
d’acord amb l’Albert Musons i
la Mercè Sala, estaran amagant
la bandera de Gràcia fins a les
properes festes. Segur que la
tenen ells.     

CEDIDA

ARMAND GUART, AL CENTRE DE LA FOTO, AMB ULLERES I BIGOTI


