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Denuncien robatoris

al carrer Vallfogona

aprofitant unes obres

10
DOCUMENTS

Trenta anys del

primer número de la

revista Carrer Gran
Gràcia s’ha convertit en plató de
rodatge 69 cops des de principis
de 2008 fins a aquest mes. Cesc
Gay va localitzar algunes de les es-
cenes de VOS al carrer Verdi i a la
plaça de la Virreina, mentre que
Isabel Coixet va triar la plaça de
Rius i Taulet per al seu últim dia
de rodatge de Map of the sounds of

Tokyo. Els carrers Aldea i Escorial
apareixeran al llargmetratge de
Xavier Berraondo Ens veiem demà
i el Cafè Salambó és l’escenari del
curt nominat al premi Gaudí Ab-
sent, dirigit per Guillermo Asen-
sio. Si un lloc destaca com a loca-
lització fílmica, aquest és el Park
Güell, ja que s’ha sol.licitat rodar

Gràcia, plató en 69 cops aquest 2008
ÈRIC LLUENT

al parc de Gaudí en un total de 52
casos, entre reportatges, docu-
mentals, vídeos corporatius i d’en-
treteniment. El grup de música Pas-
tora va rodar el seu videoclip Me
tienes contenta a aquest parc em-
blemàtic de Gràcia.

Pàgina 12

SERGI L.

El final

d’un somni

de joguina

La botiga de joguines Els
Tres Tombs, inaugurada al
1983, tanca el proper 28 de
març. Isabel Sanagustín i
Jordi Albertí volen viure les
darreres hores al seu establi-
ment de la Travessera amb la
Gal.la Placídia envoltats
d’amics, clients i veïns, per
això el mateix dia del tanca-
ment faran un vermut.

Pàgina 15



2

de Gràcia
20 de març de 2009

OPINIÓl’independent

editorial

Adéu pilones
De les 28 superilles que preveu el pla de mobilitat de

Gràcia, ara per ara n’hi ha dues en marxa, la B1 –delimita-

da per Torrent de l’Olla, Còrsega, el carrer Gran i la Traves-

sera– i la C2 –entre Torrent de l’Olla, Torrent de les Flors,

Providència i la Travessera. La creació d’aquestes superilles

de vianants va comportar una gran polèmica, que es va

plasmar en la creació de dues plataformes No al tancament

vial –constituïda per aquells que estaven en contra del

projecte– i Gràcia per les persones –totalment a favor del

pla i que mantenia per lema “no ens toqueu les pilones, els

carrers per a les persones”. Quan han passat tres anys des

de la creació de la primera superilla, la polèmica sobre la

idoneïtat d’aquestes ha anat desapareixent i ja només és un

remor del passat. El que sí s’ha mantingut durant tots

aquests anys ha estat el rebuig a les tres pilones, situades

estratègicament a la Perla, Torrent d’en Vidalet i Encarnació.

Aquests ginys instal.lats per pacificar el trànsit han estat un

veritable fracàs, reconegut obertament per la majoria de

grups polítics, fins i tot pel republicà Ricard Martínez,

impulsor del pla de mobilitat. Les pilones han provocat

nombrosos accidents, alguns cops perquè els conductors

han volgut colar-se sense

targeta darrera del cotxe

del davant que sí que la

tenia i no han pogut

passar a temps, però

d’altres –molts d’altres–

perquè la pilona no ha

funcionat. També hi ha

hagut moltes queixes per part dels qui han volgut comuni-

car-se per l’interfon i no han pogut, perquè a l’altra banda

no hi havia ningú. El seu mal funcionament també ha provo-

cat llargues cues a la Perla, des de Verdi fins a Torrent de

l’Olla. El desastre és evident. En un plenari es va donar una

xifra dels accidents que s’havien produït a les tres pilones,

una xifra que, per insignificant, encara fa riure als veïns que

viuen davant d’aquests ginys tan enginyosos i que n’han fet

seguiment dia rere dia. D’aquí la nostra complaença de

saber que el Districte ha decidit no seguir torturant veïns i

conductors amb noves pilones a les quatre superilles que es

faran d’aquí al 2010. Restem, però, a l’espera dels resul-

tats de la diagnosi sobre el pla de mobilitat que ha elaborat

el Districte. Potser encara ens donen una nova sorpresa i

anuncien la retirada de les tres pilones que, més que

pacificar el trànsit, l’han aconseguit embogir al llarg de tots

aquests anys.

PPPPPotser la diagnosi del plaotser la diagnosi del plaotser la diagnosi del plaotser la diagnosi del plaotser la diagnosi del pla
de mobilitat ens dónade mobilitat ens dónade mobilitat ens dónade mobilitat ens dónade mobilitat ens dóna
una sorpresa i es retirenuna sorpresa i es retirenuna sorpresa i es retirenuna sorpresa i es retirenuna sorpresa i es retiren
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ull de dona

El gènere,

transversal

Maria Verdú i Guinot

L’Àrea d’Igualtat i Ciutada-

nia de la Diputació de

Barcelona ha organitzat el

seminari Intersec-

cionalitat: el gènere com a

element transversal. Les

ponents, procedents

d’universitats i organitza-

cions polítiques europees,

han parlat del concepte

d’interseccionalitat i de

com crear polítiques

d’igualtat des de les

administracions. Passar

de la transversalitat de

gènere i el reconeixement

de la diversitat i la

discriminació múltiple, a

una aproximació

interseccional que no sols

afegeix desavantatges

sinó que mira com s’en-

creuen i afecten uns als

altres en diferents contex-

tos i moments. El perill és

que la mateixa complexi-

tat del plantejament faci

que s’abandoni. A més

les estratègies

antidiscriminació poden

ser noves i reeixides per

a alguna discriminació,

però per a les polítiques

de gènere poden repre-

sentar un retrocés. Per

això és necessària una

reflexió feminista, acadè-

mica i política que generi

una massa crítica que

treballi per un desenvolu-

pament real de la

interseccionalitat a les

administracions. 

El confidencial

de L’Independent el dependent

L’anterior parella lingüística de

l’expresident Jordi Pujol, en Fabrizzio

-un argentí afincat a Gràcia, a qui

l’Independent va entrevistar l’any

passat- es queixava a l’històric dirigent

que a la feina ningú li parlava català tot i

que se’ls hi adreçava en aquesta llengua. Pujol va

decidir escriure una carta als seus companys de

treball on els demanava que l’ajudessin a aprendre’l.

Sorprenentment Pujol ha revel.lat aquesta setmana

que encara no li han respost la carta. El català no

s’encomana ni amb l’ajut del Molt Honorable.

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 directorSoroll? No gràcies.

Els amics de

L’Independent ens foten

bronca als veïns de Gràcia

en el seu editorial del dia

27 de febrer perquè ens

queixem del soroll. Es veu

que això no ho podem fer.

Es veu que a Gràcia som

especials. Es veu que aquí

no necessitem descansar.

Es veu que no ens cal

treballar o estudiar i per

tant no cal que ens llevem

d’hora. Es veu que mai no

estem malalts, i si ho

estem, ens hem d’aguan-

tar. Es veu que hem de

tenir una paciència

infinita. Es veu que

nosaltres som immunes

als efectes del soroll en la

salut, reconeguts per tota la

comunitat científica. I s’escuden

en els drets dels joves a fer

gresca. Molt bé. Quanta gresca?

Gresca per als joves de Gràcia

o per tota Barcelona i part de

l’estranger? Però els problemes

de soroll no són només aquests.

I potser també s’obliden que

més del 25 per cent de la

població de la Vila de Gràcia té

més de 65 anys i ells també

van ser joves de Gràcia. És que

no tenen drets, també? I la
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resta del personal? I que potser

els joves d’ara no seran algun

dia grans? Que tal vegada

llavors hauran de marxar de la

Vila? Dóna la sensació que més

que un barri que vol convivència

i respecte, el que tenen al cap

els autors de l’editorial de

l’Independent és una mena de

parc temàtic. I ben pensant, no

deuen estar tan equivocats:

Gràcia cada vegada hi està

més a prop de ser-ho.

Anònim

LA REDACCIÓ DE L’INDEPENDENT VA

TROBAR AQUESTA CARTA PENJADA A

UN CAIXER AUTOMÀTIC PROPER AL

MERCAT DE L’ABACERIA. L’HEM

PUBLICADA DE FORMA ÍNTEGRA I

SIGNADA COM A ‘ANÒNIM’ JA QUE NO

DUIA CAP NOM. RECORDEM QUE LA

VIA HABITUAL PER FER-NOS ARRIBAR

CARTES AL DIRECTOR ÉS ADREÇAR-NOS

UN CORREU ELECTRÒNIC A

INDEPENDENT@DEBARRIS.COM O UN

CORREU POSTAL A LA PERLA, 30.
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què en penseu...

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

...de les sancions als hostelers que no parlin en català?

Encarna Cano

jubilada

Juani Alarcón

xarcutera

Pilar Villegas

dependenta

Raúl Pacheco

mosso de magatzem

A Catalunya hi ha dues llengües

oficials i, per tant, els ciuta-

dans han d’entendre i parlar

ambdues. Sancionar els hosta-

lers que no atenguin en català

és una manera de fomentar i

impulsar el nostre idioma i,

així, normalitzar el seu ús a la

societat. 

És positiu que es busquin

mètodes perquè en els dife-

rents sectors es promogui l’ús

del català, però no a base de

sancions. Crec que tothom té el

dret d’expressar-se en la seva

llengua, sense cap obligació per

part de la Generalitat. 

A l’hostaleria, en tractar-se

d’un treball de cara al públic,

és necessari conèixer la llengua

que parlen els clients. Tot i

això, cadascú és lliure d’utilit-

zar el seu idioma. Crec que és

a través de la conscienciació i

no de la sanció que es pot

incentivar molt més l’ús del

català.  

Crec que qualsevol persona

que treballi a l’hostaleria ha de

tenir coneixements tant del

català com del castellà. És

necessari que els hostalers

entenguin el català i puguin així

comunicar-se amb els seus

clients, però no es pot obligar

a ningú a parlar-lo. 

Tinc aquesta setmana una

mica de pressa perquè els

creients més ortodoxos,

els que no tenen cap

dubte sobre els planteja-

ments de l’actual direcció

de l’església, com aquests

400 intel.lectuals que han

signat un manifest pel dret

a la vida, em responguin

dues preguntes.

Va, la primera: tenia dret

a avortar Elisabeth Fritzl,

després que el seu pare li

fes tenir set fills després

de violar-la sistemàtica-

ment des dels 11 anys? O

dic perquè sembla que 24

anys després de la

despenalització de la llei

de l’avortament, aquesta

llei no s’hagi despenalitzat

encara mentalment per a

un sector de la societat.

Ah, i era molt curiós que

en la presentació del

manifest, tot fossin homes.

Tinc una segona pregunta:

quina alternativa té el

Papa Benet XVI per a

Àfrica si considera que l’ús

del preservatiu no solucio-

na la lluita contra la Sida?

Us recomano una lectura,

en aquest sentit, un dels

últims best sellers a

França: Et si Dieu n’aimait

pas les noirs (Galodé,

2009), de Serge Bilé. 
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Fritzl i el Papa

el bloc

Avui, 20-M, fa cinc anys jus-

tos d’un desnonament obscè

–bé, el 98,3% del total de des-

nonaments ho són– al cor de

la Vila, al carrer Astúries, a

una adreça que dóna nom al

cas: Astúries 70, cas del qual

potser la parròquia més vete-

rana de L’Independent se’n

recordarà doncs a aquestes

planes se’n va parlar. Astúries

70 va ser un cas paradigmà-

tic on trobar tota la merda que

ha generat l’especulació im-

mobiliària a aquesta ciutat i

a Gràcia en particular. 2004,

quan a Sant Jaume regnava

el sempre desconcertant Joan

Clos, quan el govern de Grà-

cia semblava prendre el títol

d’una sit-com televisiva canyí,

que els més puretes recorda-

reu: La casa de los Martínez.

Després d’A-70, van venir al-

tres casos, i ben sonats: Verdi

28, La Violeta… Però ja tin-

drem temps d’entrar-li bé al

cas Astúries 70 dedicant-li un

bon CSI. Ara us vaig a portar

a l’hort.

Aquest mes el sobre de propa-

ganda municipal que t’envien a

casa ha estat un veritable so-

bre sorpresa. A més de les re-

vistes habituals, també incloïa

FENT, revisteta dedicada al Pro-

grama d’Actuació Municipal

(PAM, que suposo anirà entre

el PIM i el PUM). I també venia

al sobre un

sobret on, com

cada any, la

Imma Mayol

ens fa arribar

llavors per

plantar-les i

adornar els bal-

cons de la ciutat, celebrant la

primavera. Plantar… A Vall-

carca, al carrer Farigola amb

Calendau, a l’hort més urbà de

tota Barcelona, per aquestes

dates, anys enrere s’hi planta-

ven coses tan boniques com les

flors i a sobre, comestibles: la

mítica albergínia de Vallcarca,

carxofes i mongetes. L’hort de

Vallacarca, un punt de trobada

veïnal i del tot cívic, tolerant,

fins i tot força sostenible, o sia:

l’hòstia en patinet.

Però l’hort que va néixer de i

per a la gent del barri ara fa uns

cinc anys, el passat juliol de

2008 va ser pràcticament arra-

sat per les màquines de Delta

Punt, empresa

enderrocaire,

sota la filharmò-

nica direcció de

Bagur SA, em-

presa tentacu-

lar municipal.

Dic pràctica-

ment perquè se’l van carregar

sense carregar-se’l, és a dir, van

enderrocar la finca on era l’hort,

però no l’hort; la zona hortera

no va ser esplanada per unes ges-

tions in extremis del Miguel i el

Rafa amb el districte. Però des

del moment en què les màqui-

nes es carreguen els dos pous

que nodrien d’aigua l’hort –l’ai-

gua seria l’aliment, la sang de

l’organisme–, parlaríem de

matar l’hort sense matar-lo.

A això afegirem la dinàmica

pròpia d’un solar que va que-

dar sense tancar: calorros

ferrallers volent emportar-se

amb la fregoneta peces d’una

bastida, un rodamón que s’hi

va instal·lar, dormint, men-

jant, cagant a l’hort, o l’em-

presa del gas que va fer obres

al carrer Bécquer i feia servir

l’hort per deixar uns tubs

enormes. Després, també, gent

aparcant-hi el cotxe. I rates…

Decadència. Degradació. Ara

és un depriment solar envol-

tat de tanques. ¿Cal posar-se

paranoic i pensar que la des-

trucció va estar planificada,

per aprimar encara més el tei-

xit social d’una zona en con-

flicte, castigant-la, carregant-

se un punt de reunió, de

“conspiració” cívica contra els

“enemics” del barri? No ho sé.

El problema de l’hort més

urbà de BCN? No poder apun-

tar-se cap organisme oficial/

polític el tanto d’haver creat

un espai tan AUTÈNTIC. Si

no,  segur, ja  em veig a la Imma

fardant d’hort urbà davant de

les visites.

Queda constància de l’hort

esplendorós a unes preses de

vídeo que en Marc Almo-

dóvar va fer. Veure’l abans i

després de juliol de 2008 fa

que se’t caiguin literalment els

collons per terra i et fa cla-

mar: per quèèè? No hi ha

plans immediats de construir

res allà, al terreny li resta

força temps com solar infec-

te. Però la primavera és una

època renaixent. Potser l’hort

no estigui mort… 

CAS III/09:

Portant-vos

a l’hort

Per: Mike Ibáñez

CSI Vallcarca

El problema? Que

cap organisme es

podia apuntar el

‘tanto’ de l’espai

MIKE IBÁÑEZ
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Malalts de soroll

El soroll surt a l’espai públic

gracienc perquè molesta,

desequilibra i també ens

pot arribar a posar malalts.

En canvi ens agraden altres

sons vista la quantitat i

qualitat de músics que

porten la seva feina a la

Vila. A la vora de la Mediter-

rània som gent que ens

trobem bé a la festa que

s’acompanya de gresca, que

cridem fàcilment, per tant no

sóc de l’opinió que el soroll

ens preocupi més que altres

aspectes de la vida, senzilla-

ment ens molesta segons

l’origen i la intensitat en què

es presenta. La situació més

íntima que conec és el cas

del roncar, un soroll que

pateix la persona que pretén

dormir ben a prop i que

genera inquietud i malestar,

especialment si s’observa

dificultat respiratòria que es

l’origen del ronc. Per saber

si es tracta d’un problema

de salut, els laboratoris de

la son mesuren la intensitat

d’aquestes alteracions

respiratòries conegudes

com apnea o hipopnea. Si

són més de 20 per hora la

cosa és que existeix un risc

per a la salut i cal prendre

mesures.

A la ciutat un progrés mal

entès ens ha portat el soroll

de tota mena de motors a

prop de casa. Avions,

camions, furgonetes, motos i

altres vehicles junt amb la

construcció que treballa amb

grues, radials i perforadores

Ramon Estopà, metge

tribuna

que fan tota una orquestra

coneguda com contaminació

acústica. Ara es pot conèixer el

nivell de soroll que es mesura

amb decibels (db) sent la

xifres de 50db a 80db les que

es poden acceptar com a

tolerables i que a partir de

100db són motiu de preocu-

pació perquè pot provocar

una alteració nerviosa com

l’anomenat estrès o tensió. A

partir de 120db és un soroll

que fa mal a l’oïda i evident-

ment si anem més amunt

podem imaginar que s’hagi

utilitzat com a mitjà de tortura.

Moltes dades indiquen que cal

agafar el problema del soroll

com si fos un factor de risc

per a la salut i per tant en

cada cas mesurar la intensi-

tat i la perennitat de la

situació. El nivell de decibels

amb el sonòmetre i el temps

que dura amb el rellotge. Si

quan arriba una sol.licitud a

l’ajuntament, es fa un

informe amb aquestes

dades, s’aconsegueix una

informació que facilita la

comprensió i les possibles

millores. Sense oblidar que

també ha de servir per

evitar els danys a les

persones que treballen més

a prop de l’origen del soroll

o als motoristes trucats que

haurien de prendre precau-

cions.

Ara cal saber si existeixen

sonòmetres disponibles per

utilitzar de la forma el més

científica possible i decidir

les mesures més raonables.

El Medi Ambient té feina. 

CEDIDA: FLICKR
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  Ass. Espanyola de Rítmica
 Sèneca, 22, 1r
     93 217 18 94
       info@joanllongueres.com

 Ass. Esportiva de Gràcia UBAE
 Perill, 6
    93 459 24 27
     info@aegracia.com

 Ass. Bàsquet de Gràcia
 Providència, 12, 2n

 Ass. Racing Güell
 Sostres, 29
     93 285 04 61

 Atlètic Club Güell
 Mora d’Ebre, 47
(Bar Las Vegas)

93 213 82 30

 Club Ciclista de Gràcia
 St. Joaquim, 8

93 415 18 42
Web:www.gracianet.org/ccgracia
ccgracia@gracianet.org

 Club Ariel
 Gran de Gràcia, 26

93 217 57 06
       asacgil@terra.es

 Club d’Escacs Tres Peons
 Ros d’Olano, 9

93 237 50 31
 Web:

www.trespeons.blogspot.com

 Club de Bàsquet Pedagogium
 Lluís Antúnez, 7

93 218 73 87

 Club Tennis la Salut
 Mare de Déu de la Salut, 75

93 223 24 00
Web:www.ctlasalut.com
info@ctlasalut.com

 CE Panteres Grogues
 Gomis, 45

670 22 88 99
Web: www.panteresgrogues.org
info@panteresgrogues.cat
administracio@panteresgrogues.cat

 CE Europa
 Secretari Coloma, 140

93 210 25 51
Web:www.ceeuropa.com

ceeuropa@ceeuropa.com

 Club Esportiu La Salle Gràcia
 Pl. del Nord, 14

670 44 07 97
     gimsalle@tiscali.es

Entitats esportives de GràciaEntitats esportives de GràciaEntitats esportives de GràciaEntitats esportives de GràciaEntitats esportives de Gràcia
Club Excursionista de Gràcia
 Ptge. Mulet, 4

93 237 86 59
    600 45 27 36

Web: www.cegracia.com
President del CEG: Francesc
Sanahuja

  francesc_sanahuja@schneiderelectric.es

 Club Futbol Gamba-2
 Còrsega, 407

93 457 83 44

 Club Natació Catalunya
 Ramiro de Maetzu, 27

93 213 43 44
Web: www.cncatalunya.org
cnc@cncatalunya.org

Espeleo Club Gràcia
 Astúries 83, 1er. 1a

93 415 04 60
Web: www.telefonica.net/web2/
espeleoclubgracia

 FC Crack’s Gràcia
 Martínez de la Rosa, 65

93 213 56 86

 Llac Municipal del Parc de la
Creueta del Coll
 Passeig Mare de Déu del
Coll, 85

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

 Motor Club 80
 Carolines, 11

93 217 20 47
606 04 55 55

 Poliesportiu municipal
Sardenya - Euròpolis
 Sardenya, 549

93 210 07 66
Web: www.europolis.es
info.sardenya@eurropolis.es

 SAFA Claror
 Sardenya, 337

93 476 13 90
Web: www.claror.org
esportiuclaror@claror.org

UBAE Perill Gimnàs
 Perill 16-22

93 208 17 50
Web: www.ubae.net

 UE Claret
 Sicília, 333

93 208 18 32

Unió Excursionista de
Catalunya-Gràcia
 Encarnació 131-133

93 285 34 54
Web: www.uecgracia.org

secretaria@uecgracia.org

Jaume Clotet

Cinema en català

El nostre Govern finalment ha agafat el toro

per les banyes i ha assumit que la injustícia i

el xantatge de les distribuïdores de cinema

només es resoldrà per la via legal. Enrere

queda, per fi, la política tova de la pedago-

gia i el bon rotllo, que és la millor manera perquè et fotin el

pèl. Trenta anys de democràcia parcial i autonomia insuficient

no han servit per gaire en el camp de l’emissió de cinema

comercial en la llengua del país i la xifra no deixa de ser

contundent per més que la repetim: només un 3 per cent de

les pel.lícules que s’exhibeixen a Catalunya són en català.

I bona prova que hem tocat la fibra bona és que els oligar-

ques del sector de la distribu-

ció cinematogràfica i la caver-

na mediàtica espanyola han

posat el crit al cel. Com

sempre que les coses no els

van a favor, ara clamen que

cal donar llibertat al mercat i

no interferir. Suposo que es

refereixen a la mateixa llibertat de mercat que inspira les 140

lleis i normatives que obliguen a l’ús de l’espanyol.

També han reclamat al Govern que en comptes d’imposar un

50 per cent de còpies en català, fomenti la demanada de films

en català. Però això, ai las!, és trampa perquè els mateixos

distribuïdors bloquegen la

possible demanda. Per enten-

dre’ns: és com si jo bloquejo

al port de Barcelona els

carregaments de kiwis i dic

que no en venc perquè no hi

ha demanda. Que el dia que la

gent en mengi, ja en vendré. I

així entrem tots en un bucle infinit. No cal dir que alguns també

han amenaçat amb deixar Catalunya sense cinema. Doncs des

d’aquesta modesta tribuna els repto a fer-ho, a veure si tenen

el que cal tenir per dur a la pràctica la seva xerrameca de

perdonavides de suburbi industrial. Al final passaran pel tub i

ho sabem tots, o sigui que millor que s’estalviïn el ridícul.

Per això, i sense que serveixi de precedent, només puc

felicitar-me per una decisió valenta del meu Govern. Espero

que ara el conseller de Cultura no s’arronsi davant dels que

no estimen Catalunya ni el català i que ens doni a tots l’opor-

tunitat de veure cinema en la nostra llengua sense haver de

buscar, com una agulla en un paller, un cinema recòndit on

se’ns respecti. 

la setmana

Enrere queda la políticaEnrere queda la políticaEnrere queda la políticaEnrere queda la políticaEnrere queda la política
tova de la pedagogia,tova de la pedagogia,tova de la pedagogia,tova de la pedagogia,tova de la pedagogia,
la millor manera perquèla millor manera perquèla millor manera perquèla millor manera perquèla millor manera perquè
et fotin el et fotin el et fotin el et fotin el et fotin el pppppèlèlèlèlèl

A la Mediterrània, somA la Mediterrània, somA la Mediterrània, somA la Mediterrània, somA la Mediterrània, som
gent que ens trobemgent que ens trobemgent que ens trobemgent que ens trobemgent que ens trobem
bé a la festa quebé a la festa quebé a la festa quebé a la festa quebé a la festa que
sssss’acompanya de gr’acompanya de gr’acompanya de gr’acompanya de gr’acompanya de grescaescaescaescaesca

Espero que el consellerEspero que el consellerEspero que el consellerEspero que el consellerEspero que el conseller
de Cde Cde Cde Cde Cultura no sultura no sultura no sultura no sultura no s’arr’arr’arr’arr’arronsionsionsionsionsi
davant dels quedavant dels quedavant dels quedavant dels quedavant dels que
estimem Catalunyaestimem Catalunyaestimem Catalunyaestimem Catalunyaestimem Catalunya
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PolíticaPolítica
EUiA demana explicacions a ICV per

les càrregues policials pel pla Bolonya
El portaveu ecosocialista titlla de “despropòsit” l’actuació dels Mossos i vol responsabilitats

EUiA està oficialment en

contra del pla Bolonya,

ICV en defensa la seva

aplicació però ben expli-

cada i les càrregues

policials que dimecres

els Mossos d’Esquadra

-governats per ICV- van

desplegar indiscrimina-

dament per tota la ciutat

no han fet més que fer

més gran la distància que

separa els dos partits en

aquesta qüestió. L’as-

semblea de Gràcia d’EUiA,

en la qual hi ha diversos

afectats per l’actuació

policial, ja ha anunciat

que demanarà explicaci-

ons al seu soci a la co-

missió de coordinació.

ELS MOSSOS D’ESQUADRA RETENEN A UN JOVE MANIFESTANT QUE PROTESTA PEL PLA BOLONYA

ALBERT BALANZÀ

“Està en qüestió com acabem
actuant policialment contra po-
tencials votants nostres”, analit-
za el conseller d’EUiA, David
Companyon, que es mostra molt
crític amb l’actuació dels Mos-
sos que dimecres van colpejar
els manifestants i els mitjans de
comunicació que cobrien la con-
vocatòria, entre els quals un
fotoperiodista de L’Independent.
La concreció d’aquesta protesta
interna en el si de la coalició en-
tre EUiA i ICV serà un debat
obert en el marc de la comissió
de coordinació en la qual Com-
panyón admet que “hem de par-
lar” d’una actuació “que afecta
la nostra vida quotidiana” en
tant que dirigents polítics del
mateix color del conseller d’In-
terior, Joan Saura. Segons Com-
panyón, a qui les càrregues po-

licials li recorden “les manifes-
tacions de fa 25 o 30 anys”, l’ac-
tuació comandada per Saura
“posa en dubte que hi hagi una
manera d’esquerres de gestionar
la seguretat”.
Amb molta més cautela però
també amb cert punt d’auto-
crítica, el portaveu d’ICV, Ro-
ger Amigó, creu que les imatges
de l’actuació policial que va ar-
ribar fins al Palau Robert -lloc
on va ser contusionat i tirat pel
terra el periodista d’aquest set-
manari, Èric Lluent- són “elo-
qüents” i un “despropòsit”. Ami-
gó assegura que des d’Iniciativa
“seguirem treballant perquè es
depurin responsabilitats” en
aquesta polèmica actuació. 

ÈRIC LLUENT

El jutge decreta presó sense

fiança per a Enric Duran

El Jutjat d’Instrucció número 29
de Barcelona ha decretat presó
sense fiança per a l’activista En-
ric Duran, després d’una decla-
ració que va durar cinc hores.
Duran va reaparèixer el passat
dimarts 17, sis mesos després
d’anunciar que havia “expropi-
at” 492.000 euros a 39 entitats
bancàries que va destinar parci-
alment a editar i distribuir la
publicació CRISI, en què expli-

cava com havia fet aquests mo-
viments. En la seva reaparició
de dimarts, Duran va ser detin-
gut dins del rectorat de la Uni-
versitat de Barcelona. Una vin-
tena de persones es va concen-
trar dijous, el dia del judici,
davant de l’edifici dels jutjats
penals de Barcelona. Els mani-
festants van fer un esmorzar
popular mentre demanaven
l’alliberament del Robin Hood.

breus

La calçotada de

la Torna arriba a

la 12ena edició

L’ateneu independentista La
Torna del carrer Sant Pere
Màrtir organitza aquest dis-
sabte, com cada any per
aquestes dates, la calçotada
popular de la Vila de Gràcia,
una de les cites més concor-
regudes de les que organitza
l’entitat. Enguany el cartell
s’il·lustra amb una mà negra i
un got de vi, símbol dels àpats
amb calçots, i el text aprofi-
tar per proclamar que la Vila
de Gràcia “per cert, is not
Spain”. La calçotada popular
de la Torna arriba així a la dot-
zena edició i comptarà com
a acte final amb un concert
del grup d’ska Deskarats i que
enguany compleix deu anys
sobre els escenaris. Els tiquets
de la calçotada es poden ad-
quirir el mateix dia a la plaça
del Diamant, lloc on es faran
tots els actes, a partir de la
una del migdia. 

Esquerra fa un

acte amb veïns

per la Sedeta

L’agrupació local d’Esquerra
Republicana a Gràcia ha pro-
gramat aquest dilluns un nou
acte, després del de mobilitat
de la setmana passada a l’Es-
pai Jove, per posicionar-se con-
tra la proposta del Districte
d’aixecar un equipament de
serveis socials que ocupi una
part de l’actual pati de la
Sedeta. El portaveu d’ERC,
Àlex López, ha insistit que
l’equipament pot tenir una al-
tra localització a la Vila. L’ac-
te, que tindrà lloc a la media-
teca de la Sedeta, començarà
a les 19.30 hores. 

El Parlament tomba l’acord de

Gràcia per rebatejar ‘Muntanya’

A.B.

El Parlament de Catalunya ha
rebutjat a la comissió de Políti-
ca Territorial celebrada la setma-
na passada l’acord que el consell
plenari de Gràcia va adoptar al
ple de desembre segons el qual
tots els grups donaven suport a
rebatejar la nova estació de la
L9 anomenada ara Muntanya.

La proposta de canvi de nom pel
de Salut-Park-Güell, tal com va
succeir al ple de Gràcia, va ser
presentada per CiU, però en
aquest cas, contràriament al que
van fer a Gràcia, els grups par-
lamentaris de PSC, ERC i ICV-
EUiA, van votar en contra.
L’argument que va fer servir
CiU, de nou, és que els noms
de les parades de metro han de

tenir relació amb el barri al que
donen servei i amb les circums-
tàncies de la zona, i aquí el grup
parlamentari va posar com a
exemple la importància de bate-
jar la parada també en relació a
l’afluència massiva al Park Güell.
Els veïns, a través de la comis-
sió veïnal La Salut-Park Güell
també havien demanat anterior-
ment que l’estació de Muntanya

L’ESTACIÓ DE METRO S’UBICARÀ ALS JARDINS MENÉNDEZ I PELAYO

MERITXELL DÍAZ

El tripartit es desdiu del que va votar al ple local de desembre

es digués La Salut, en consonàn-
cia amb el barri.
Obviant -o desconeixent direc-
tament- aquesta demanda veïnal,
la diputada d’ICV-EUiA, Dolors

Clavell, va argumentar que el
canvi de nom no era procedent
perquè “no tenim perquè portar
a terme el que demanen els tu-
ristes”. 
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El Districte descarta les pilones a les 4

noves superilles previstes per al 2010
Ja estan en marxa les actuacions per transformar els carrers en plataformes úniques

En acabar l’any 2010

Gràcia tindrà quatre

noves superilles, les

situades entre Providèn-

cia-Torrent de les Flors-

Escorial-Travessera de

Gràcia, carrer Gran-Santa

Àgata-Torrent de l’Olla-

Montseny, Travessera de

Gràcia-Via Augusta-

carrer Gran-Rambla del

Prat, i Santa Àgata-Nil

Fabra-Torrent de l’Olla-

carrer Gran. La novetat

principal d’aquestes és

que el Districte ha des-

cartat la instal.lació de

pilones en els accessos.

INFOGRAFIA: SERGI L.

MERITXELL DÍAZ

El Pla de Mobilitat presentat al
2004 preveia l’estructuració de
Gràcia en un total de 28 super-
illes. L’objectiu del projecte era
prioritzar al vianant sobre el tràn-
sit rodat, d’aquesta manera es
passaria del 46 per cent d’espai
destinat a les persones al 75 per
cent i el dels cotxes, del 54 al 25
per cent. La presentació del pla
l’any 2005, però, va despertar el
rebuig de veïns i comerciants per-
què limitava l’entrada de distri-
buïdors i clients, i després de llar-
gues negociacions es van acabar
creant les superilles B1 (entre els
carrers Torrent de l’Olla,
Còrsega, carrer Gran i Travesse-
ra de Gràcia) i C2 (entre Torrent
de l’Olla, la Travessera, Torrent
de les Flors i Providència). Tam-
bé es van col.locar tres pilones
per limitar l’accés de cotxes amb
targeta.
Després de mesos d’aturada, el
Districte anuncia ara que segui-

rà amb la implementació del Pla
de Mobilitat amb quatre noves
superilles que estaran acabades el
2010. La D1 està delimitada en-
tre la Travessera, Providència,
Escorial i Torrent de les Flors;
l’A2, entre Via Augusta, carrer

Denúncia per dos robatoris a

Vallfogona aprofitant unes obres

XAVI TEDÓ

Els veïns del carrer Vallfogona
quan surten de casa tanquen
amb clau. Tenen motius per fer-
ho. En les darreres setmanes
s’han produit dos robatoris que
han encès totes les alarmes en-
tre el veïnat de la zona. Els lla-
dres han aprofitat el soroll que
provoca la construcció d’un bloc

de pisos al número 27 per en-
trar als immobles sense que nin-
gú se n’adonés. Un dels pisos on
els lladres van entrar es troba al
número 31, just al costat d’on
es fan aquestes obres, mentre
que l’altre està  situat just abans
d’arribar al carrer Verdi.
Els veïns ja han formulat la de-
núncia corresponent a la comis-
saria de Vallcarca i la policia ci-

Els Mossos busquen proves per identificar els autors dels furts

entífica dels Mossos s’ha presen-
tat als immobles afectatst amb
l’objectiu de buscar proves que
els permeten identificar l’autoria
d’aquests furts.
Una de les veïnes afectades ha
explicat a aquest setmanari que
quan va arribar a casa es va tro-
bar tot el pis tot regirat, “supo-
so que buscaven diners o joies”,
va apuntar. 

breus

La CMT diu sí al

wifi gratuït als

espais públics

La Comissió del Mercat de Te-
lecomunicacions (CMT) ha au-
toritzat als centres cívic i socials
municipals de Barcelona a ofe-
rir el servei gratuït d’internet
sense fils. El Districte de Grà-
cia estava a l’espera que la CMT
emetés aquesta resolució per
posar en marxa els vint punts
municipals de connexió wifi sen-
se cap mena de cost al ciutadà.
Segons un comunicat emès per
l’Ajuntament, es preveu que ar-
reu de la ciutat hi hagi un total
de 300 equipaments amb wifi a
finals d’any. L’objectiu és que al
2009 cada barri tingui, com a
mínim, dues seus que ofereixin
aquest servei. L’única restricció
serà horària ja que el límit de
connexió serà de 60 minuts. 

Els Castellers

donen sang

a Sant Pau

Els Castellers de la Vila de Grà-
cia faran una donació de sang
col.lectiva dissabte 21 a l’Hospi-
tal de Sant Pau. Abans de fer la
donació, la colla gracienca aixe-
carà un pilar i lliurarà una apor-
tació econòmica a la Fundació
Privada d’Oncologia Infantil
Enriqueta Villavecchia, que dóna
suport a les famílies d’infants amb
càncer. D’altra banda, l’exposi-
ció fotogràfica itinerant dels de
la camisa blava acaba el seu re-
corregut al Cercle. La mostra,
formada per una vintena d’imat-
ges que il.lustren l’essència i la
història dels Castellers, va inici-
ar-se al desembre al Centre i ha
passat per l’Orfeó i la Federació
Festa Major. Ara tanca la seva
itinerància al Cercle, on es pot
veure fins al 12 d’abril. 

Espectacular incendi en un prostíbul del carrer Gran. Una
dona ferida per cremades en una mà i una certa alarma veïnal va ser
el resultat dimarts al matí de l’incendi que es va produir en un prostí-
bul que hi ha al principal del número 215 del carrer Gran. El foc es va
originar a la cuina, segons els Bombers, i possiblement una porta
oberta, va fer de xemeneia, i el fum es va propagar fins al cinquè. 

ALBERT BALANZÀ

Gran, la Travessera i Rambla del
Prat; la B3, entre el carrer Gran,
Torrent de l’Olla, Santa Àgata i
Montseny, i la B4, just a sobre,
entre el carrer Gran, Torrent de
l’Olla, Santa Àgata i Nil i Fabra.
La velocitat màxima en aquests

carrers serà de 10 km/h i sem-
pre hi haurà una via de sortida.
El Districte ja està fent actuaci-
ons en aquestes superilles per con-
vertir els carrers en plataformes
úniques i, en cap cas, es planteja
instal.lar pilones als accessos. 
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L’Independent estrena nou portal

d’internet amb informació diària
El setmanari de Gràcia convoca un concurs periodístic per a joves

Les tres edicions locals

de L’Independent han

renovat aquesta setmana

el disseny i els contin-

guts del seu portal

d’internet amb l’objectiu

de convertir-lo en una

pàgina més dinàmica i

interactiva, on els lectors

puguin consultar a diari

la informació de Gràcia,

Barberà i Sant Adrià.

AQUEST ÉS EL NOU DISSENY DE LES TRES EDICIONS DE L’INDEPENDENT.CATREDACCIÓ

Amb aquesta nova imatge, L’In-
dependent fa un salt endavant per
convertir la seva edició digital en
una nova font informativa diària
i de referència per als graciencs.
El portal s’actualitzarà a diari amb
l’actualitat de la jornada i manté
obert l’espai de comentaris per-
què els lectors puguin opinar so-
bre les notícies. Així, l’Indepen-
dent.cat busca també ser un espai
de debat i reflexió obert a Gràcia.
Una de les principals novetats és
que els lectors poden inscriure’s
als continguts a través de l’RSS i
així estar informats a diari de les

notícies de L’Independent. Una
altra novetat del portal és que in-
corpora links als blocs dels col.la-
boradors habituals del setmanari
perquè, a banda dels articles que
publiquen a L’Independent, els
lectors puguin seguir les seves re-
flexions a la xarxa. Es mantindrà
la secció de les enquestes quinze-
nals, però amb el nou disseny pas-
saran a ser de temàtiques locals,
en sintonia amb el principi de pro-
ximitat de L’Independent de Grà-
cia. El portal de L’Independent se-
guirà disposant d’una hemerote-
ca amb els exemplars del setma-

INTERNET

nari i incorpora un cercador de
les notícies penjades al web. Ben
aviat el portal disposarà d’un ca-
lendari de les activitats i actes que
tenen lloc a Gràcia.
D’altra banda, L’Independent con-
voca el I Concurs Jove de Textos
Periodístics. El certamen està
obert a joves d’entre 12 i 18 anys
que estiguin interessats en l’actu-
alitat, el periodisme i la literatura
i que s’animin a redactar notíci-
es, reportatges o entrevistes de
temàtica gracienca. Els treballs es
poden presentar fins al proper 15
de maig. 

Condemnat a 21 anys per matar a

l’amo del bar El Poncho Colorado

REDACCIÓ

L’Audiència de Barcelona ha con-
demnat a 21 anys de presó per as-
sassinat amb traïdoria  i lesions a
l’acusat d’haver matat a punyala-
des al propietari del bar El Poncho
Colorado, a la plaça Joanic. L’au-
tor també va ferir a un client que
va tractar d’ajudar a la víctima. El
jutge també li ha demanat una in-

demnització de 275.000 euros per
als familiars de l’home mort –
150.000 euros per a la vídua i
125.000 per a la filla– i 900 euros
per als del ferit. Els fets van tenir
lloc el passat 25 de maig de 2007
quan l’acusat, Youssef B, va entrar
a aquest bar del carrer Pi i Mar-
gall, es va prendre tres cubates de
whisky que, segons ha quedat pro-
vat a la sentència, no van afectar

La sentència acusa Youseff B per assassinat amb traïdoria

les seves capacitats cognitives en
el moment del crim. Quan li van
demanar que pagués la darrera con-
sumició, Youssef B. es va negar i
el propietari del Poncho Colorado
li va demanar que abandonés el
local. Va ser llavors quan es va treu-
re un ganivet d’una bossa de plàs-
tic i va apunyalar a la víctima,
Agustín M.D. El jurat popular va
declarar provats els fets. 
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‘Carrer Gran’ fa 30 anys
Aquest dimarts s’han complert 30 anys de l’aparició de la revista Carrer Gran, una publicació que va

aparèixer de la mà d’un grup de joves estudiants de periodisme que tenien el repte d’informar sobre

tot allò que succeïa a Gràcia. D’aquesta manera prenien el relleu de l’Associació de Veïns Vila de

Gràcia que fins a aquell moment havia editat un butlletí. Carrer Gran es va presentar en societat als

Lluïsos de Gràcia, en un acte que va aplegar prop de mig miler de persones.

l’entrevista

Per Meritxell Díaz

Manel López va ser el primer direc-

tor de la revista Carrer Gran, nas-

cuda l’any 1979 de la iniciativa dels

joves periodistes Albert Musons i

Vicenç Sanclemente.

Quin és el context en què neix Car-

rer Gran?

L’any 1979 Espanya acaba d’entrar

en la democràcia, però encara hi ha-

via moltes lleis vives del franquisme,

com la Llei de Premsa, per la qual

havia de ser director un periodista ti-

tulat. Arrel d’aquesta norma entro com

a director de Carrer Gran, una inicia-

tiva impulsada pels joves periodistes

Albert Musons i Vicenç Sanclemente.

Així també vaig fer de vincle amb

l’etapa anterior del tardofranquisme.

I tenia l’experiència d’haver coordinat

la revista de l’Associació de Veïns Vila

de Gràcia.

Per què sorgeix la necessitat de cre-

ar una publicació de barri?

Tots els col.lectius socials dins d’una

zona tenen la necessitat d’expressar-

se; la gent activa vol comunicar-se.

Una publicació dóna identitat a un

poble, com també ho fa la seva Festa

Major, la seva plaça... Existia un nou

moviment de barri i era una deman-

da de la pròpia gent. Aquesta nova

fornada de periodistes els hi dóna

resposta.

Carrer Gran va ser una

cantera de periodistes.

Sí. Des de l’Associació de Ve-

ïns Vila de Gràcia havíem cre-

at una escola de periodisme

entre el 74 i el 75, i molts

dels participants van

col.laborar amb Carrer

Gran. Entre ells, Joana

Uribe, Joan Àngel Frigola i

Jordi Fortuny.

Quins eren els principis

de la publicació?

La proximitat per sobre de

tot. Explicàvem allò que pas-

sava a Gràcia. Si es parlava de llei de

l’habitatge, ho fèiem des del punt de

vista gracienc; si es parlava del refe-

rèndum constitucional, també.

Té algun record especial d’alguna

portada o notícia?

D’una a la revista de l’associació de

veïns sobre la plaça Lesseps, de l’any

1976. El titular era: La plaça Lesseps.

La parida lluminosa. Des de Carrer

Gran, les que van fer referència a la

regeneració del barri i a la participa-

ció social. En moltes campanyes vam

actuar com a agència de notícies. Ens

fèiem ressò de les campanyes i, amb

l’associació, vam aconseguir aturar la

Via O, per exemple.

Quin és el gran avantatge del peri-

odista de barri?

Que està al barri i és proper a la notí-

cia, també als seus lectors. Trepitja el

carrer, i això és fonamental perquè hi

ha periodistes dels mitjans generals

que no surten de la redacció.

Quines són les dificultats i les fa-

cilitats de la premsa de barri?

La dificultat, els costos. La sort és que

els anunciants són comerços del barri

que també s’involucren en el projecte.

Carrer Gran acaba desapareixent.

I d’alguna manera, anys més tard, L’In-

dependent agafa el relleu. Això demos-

tra que Gràcia necessita que sempre

hi hagi una publicació de proximitat.

“Gràcia sempre ha necessitat

publicacions de proximitat”
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La Clau porta un es-

pectacle a La Cova de

les Cultures. ‘La noche

justo antes de los bos-

ques’ és una obra dedi-

cada a tots aquells que

s’han vist perdut, immer-

sos en la corrent sense

destí ni rumb en la nit

que impera a la ciutat.

Un músic toca sota un

fanal, una nit de pluja de

qualsevol ciutat. Un vi-

anant perdut recorda a

través de la música. Les

seves històries grotes-

ques, els hotels, el de-

sig de trobar algú quan

es gira la cantonada,

perdre’s cada nit, córrer,

córrer i somniar, només voler trobar un àngel en mig de

tot aquest embolic. I després de tot, la pluja.

Dijous 19 de març, a les 21.30

La Cova de les Cultures (Àngel, 12)

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

Cicle de sarsueles de l’As-

sociació Cultural Ocellas-

sos de Sant Oleguer: La

verbena de la Paloma.

CC La Sedeta (Sicília, 321),

a les 17 h

Representació teatral: Ani-

llos para una dama, del

grup de teatre del Centre.

El Centre (Ros de Olano, 9),

a les 18 h

Representació teatral: El

mètode Grönholm, de

Jordi Galceran.

Teatre Casal Corpus (Bai-

lèn, 175), a les 18 h

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20), 19 h

� 24 de març

Festival Assaig General:

Maria Mercè Marçal, amb

Arnau Pons, Marta Segarra

i Simona Skrabec.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20), 19 h

Biblioteca de nit: Estación

central de Brasil.

Bibl. Vila de Gràcia (Torrent

de l’Olla, 104), 21.30

Clàssica/tango: Ainara

Zubizarreta + Irene

Concert Purcell amb les

corals Sinera i Albada.

Santa Maria de Gràcia

(Gran de Gràcia, 3-5), a les

18 h

Jam session: Albert Vila

Trio.

Elèctric Bar (Travessera de

Gràcia, 233), 21 h

Concert: Lyn Cassiers,

Manolo Cabras, Oriol

Roca.

Heliogàbal (Ramon i Cajal,

80), a les 22 h

� 23 de març

Aula de salut: Flors de

Bach, a càrrec de la Farmà-

cia Lesseps.

Concert experimental: Io

Casino presenta show

‘9’.

Elèctric Bar (Travessera de

Gràcia, 233), 23 h

� 22 de març

El Féile: Taller de ball ir-

landès.

Youkali (Ramon i Cajal, 88),

a les 10.30

Sarsuela: La Generala.

El Cercle (Santa Magdale-

na, 12), a les 10.30

Recitals off del Concurs

Internacional d’Execució

Musical Maria Canals.

CC La Sedeta (Sicília, 321),

a les 12 h

EXPOSICIONS

� Fins al 25 de març

Exposició fotogràfica:

Panxetes, les corbes de

la vida, de Marta Ricart.

CIRD (Camèlies, 36)

Exposició: Foto-relats

del Dia de la Dona.

CC El Coll (Aldea, 15)

Exposició: Our favouri-

te.

Untitled BCN (Topazi, 14)

� Fins al 29 de març

Exposició: Dones valen-

tes, d’Aitor Fernández.

CC El Coll (Aldea, 15)

� Fins al 31 de març

Exposició fotogràfica:

Para no olvidar, de

Pablo Delano.

Galeria H
2
O (Verdi, 152)

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)

Exposició: Error 3.

Galeria Safia (Bruniquer,

9)

� Fins al 30 d’abril

Exposició: Mestres

d’art, d’Andrea Contino i

Kton i Cia.

Espai Jove de Gràcia

(Gran de Gràcia, 190)

INFANTILS

� 22 de març

Sac de rondalles: Contes

dels cinc continents.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20),12 h

� 25 de març

Sac de rondalles: Contes

d’animals.

Biblioteca Vila de Gràcia

(Torrent de l’Olla, 104), a

les 18 h

ACTES

� 20 de març

Taller: Cuidadín con el

amor.

CC El Coll (Aldea, 15), a les

18 h

L’aventura de llegir. Xerrada:

La dona i el còmic en el

món, a càrrec d’Antoni

Guiral.

Biblioteca pública Jaume

Fuster (Plaça Lesseps, 20),

a les 19 h

Biblioteca de nit: Melodia

poètica.

Biblioteca Vila de Gràcia

(Torrent de l’Olla, 104),

21.30

Representació teatral:

Anillos para una dama.

El Centre (Ros de Olano, 9),

a les 22 h

Espectacle: Max i Moritz.

Albricias (Robí, 5), 22 h

XXII Festival Tradicionàrius:

Concert amb Mara

Aranda i Solatge i ball

amb Amanida Folk.

CAT (Travessia de Sant

Antoni, 6), a les 22 h

Concert de música brasile-

ra: Darly Maia.

Elèctric Bar (Travessera de

Gràcia, 233), 23 h

� 21 de març

El Féile: Taller de ball ir-

landès.

Youkali (Ramon i Cajal, 88),

a les 10.30

Representació teatral: El

mètode Grönholm.

Teatre Casal Corpus

(Bailèn, 175), a les 21 h

Lord Charles ens explica

i Sir Alfred ens canta.

Albricias (Robí, 5), 22 h

Representació teatral:

Anillos para una dama.

El Centre (Ros de Olano, 9),

a les 22 h

Aisemberg.

Elèctric Bar (Travessera

de Gràcia, 233), 22 h

Cicle de cinema italià: Bru-

tti, sporchi e cattivi.

Albricias (Robí, 5), 22 h

Gràcia Jazz Sessions: Phil

Wilkinson + Caspar St

Charles.

Heliogàbal (Ramon i

Cajal, 80), a les 22 h

� 25 de març

Vine a fer un cafè amb...

William Shakespeare

per Peter Ackroyd, a càr-

rec de Marcos Ordóñez.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20), 19 h

Concert: La Trivu.

Heliogàbal (Ramon i

Cajal, 80), a les 22 h

Jazz: Dácil Sexy Sextet,

presenta ‘Pulpa’.

Elèctric Bar (Travessera

de Gràcia, 233), 22 h

� 26 de març

Cicle ‘Joves Clàssics amb

Gràcia’: Entre el classi-

cisme i el romanticis-

me, amb Ars Veritas. Po-

nent: Claudi Cisneros.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20), 19 h

Vine a fer un cafè amb...

El planeta Mart i la ci-

ència ficció. 50 anys de

la NASA, a càrrec de

Ricard Ruiz.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20), 19 h

Cicle de cinema: Un

genio en apuros.

Albricias (Robí, 5), 21.30

Concert: Espaldamaceta.

Heliogàbal (Ramon i

Cajal, 80), a les 22 h

Concert: Planeta LEM.

Alfa (Gran de Gràcia, 36),

a les 22.45

� 27 de març

Presentació del llibre: De

Barcelona al món.

CC La Sedeta (Sicília,

321), a les 19.30

Tradicionàrius: Concert

amb el Pont d’Arcalís i

l’Esbart Fontcoberta i

ball amb Violina Folk.

CAT (Travessia de Sant

Antoni, 6), a les 22 h

recomanem
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Cultura
Gràcia, escenari de rodatge de 69

produccions des d’inicis de 2008
L’espai més sol.licitat és el Park Güell, on Pastora va enregistrar un dels seus videoclips

Gràcia va donar un total

de 69 permisos de rodat-

ge des de principis de

2008 fins a aquest mes.

El Park Güell és la localit-

zació més sol.licitada,

amb un total de 52 casos,

entre reportatges, docu-

mentals, vídeos corpora-

tius, fotografies i vídeos

d’entreteniment. Després

de Catalunya, el major

nombre de permisos

s’han demanat des del

Japó, seguits dels Estats

Units, Rússia i França.

ISABEL COIXET, EN EL RODATGE DE LA SEVA DARRERA PEL.LÍCULA

ÈRIC LLUENT

MERITXELL DÍAZ

Cesc Gay, Isabel Coixet, Xavier
Berraondo i Josecho San Mateo
són alguns dels directors que han
rodat escenes dels seus films a Grà-
cia al llarg del darrer any. VOS de
Gay es desenvolupa, en part, al
carrer Verdi i a la plaça de la Vir-
reina. Map of the sounds of Tokyo,
de Coixet, va triar la plaça de la
Vila com a espai de rodatge. Xavier
Berraondo ha escollit els carrers
Aldea i Escorial perquè siguin es-
cenari del seu llargmetratge Ens
veiem demà. La nominada al pre-
mi Gaudí al millor curt, Absent de
Guillermo Asensio, es va rodar al
Cafè Salambó del carrer Torrijos,
mentre que el film sobre abús es-
colar a un col.legi Bullying, dirigi-
da per San Mateo, té algunes esce-
nes a la clínica Quirón.
Des d’inici de 2008 fins ara s’han
demanat nou permisos per rodar
llargmetratges a Gràcia. Cinc sè-
ries han sol.licitat el mateix, entre
elles, la recent estrenada a TV3,
Infidels; Allò era vida, coproduïda
entre França i Catalunya; i La

meva aventura a Barcelona, dirigi-
da per David Zhu.
La llista de països que han triat
Gràcia és llarga: Catalunya (20),
Japó (9), Estats Units (4), Regne
Unit (4), França (4), Rússia (4),
Holanda (3), Bèlgica (3), Alema-
nya (2), Itàlia (2), Irlanda (2),
Noruega (1), Corea (1), Espanya
(1), Estònia (1), Suècia (1), Lu-
xemburg (1), Canadà (1), Aus-
tràlia (1) i Polònia (1). Els més
nombrosos han estat els progra-
mes d’entreteniment, amb un to-
tal de 23, però també s’han fet re-
portatges (13) i documentals (5).
D’entre els tres videoclips fets a
Gràcia, el més popular és el de
Pastora, que va rodar Me tienes
contenta al Park Güell. El curt-
metratge Manual para perder el
miedo a volar ha triat com a loca-
lització les escales de Vallcarca. 

La comissió de cinema

proposa 38 localitzacions

La Barcelona-Catalunya Film
Comission, el servei públic en-
carregat d’ajudar a coordinar i
realitzar les filmacions tant a la
ciutat com a Catalunya, proposa
a la seva plana web 38  localitza-
cions de rodatge a Gràcia. Entre
aquests espais hi ha galeries, com
la Hartmann, al carrer Santa
Teresa, i la Miquel Alzueta, a Ri-
era de Sant Miquel. També hi ha
escoles, com Bla3, que ofereix les
seves sales, el pati interior i fins i
tot el bany, o La Bobina d’Art,
ubicada al carrer Tordera. L’es-

pai multifuncional Cuartocé és
altra de les propostes. Aquí s’han
fet càstings, showrooms, vídeos
d’empresa, sessions de fotogra-
fia i lectures dramatitzades. A la
llista hi ha els mercats de la Lli-
bertat, de l’Estrella i el Park Güell,
a més de pisos particulars, com
els siutats al passeig de Sant Joan
o un de modernista al carrer
Gran. La comissió inclou entre
les seves propostes el refugi anti-
aeri de la plaça del Diamant, que
ja va utilitzar Jesús Garay a Mi-
rant el cel.

El Pont d’Arcalís estrena els temes

del seu vuitè disc al Tradicionàrius

REDACCIÓ

Artur Blasco, Jordi Macaya, Jordi
Fàbregas, Tito Pelàez i Quim So-
ler, és a dir, El Pont d’Arcalís, es-
trena les seves noves composici-
ons el proper 27 de març al Fes-
tival Tradicionàrius. Aquests te-
mes s’inclouran en el seu vuitè
treball discogràfic que sortirà al
mercat la propera primavera i

que està basat en el volum VI,
Pallars Sobirà, de la col·lecció A
peu pels camins, del cançoner
d’Artur Blasco. L’àlbum també
serveix com a celebració dels di-
vuit anys d’activitat de la banda.
A la segona part del concert tam-
bé es presentarà l’espectacle de
música i dansa Un passeig pels
Pirineus, amb l’Esbart Fontco-
berta de Banyoles. Ara per ara,

tots els espectacles que han fet
unint música amb dansa han tin-
gut un gran èxit.
La música folk arribarà al mercat
de la Llibertat el dissabte 28 de
març. Els grups estables de l’Aula
de Música Tradicional i Popular
faran un concert aquell mateix dia
al CAT. Hi haurà un grup de gra-
llers, un de percussió, una ronda-
lla de l’aula i un cor. ELS MEMBRES DEL PONT D’ARCALÍS

CEDIDA: MANUEL M. MATEO

Al concert del dia 27 també es presentarà ‘Un passeig pels Pirineus’

M. DÍAZ

LuCiA Laboratori Crític Artís-
tic aterra a la Sedeta amb el seu
nou musical urbanístic Torre
Akbar: mártir en ‘el cruce’. Es
tracta d’una peça teatral que
analitza la interrelació entre la
Torre Agbar i la societat, com-
parant-la amb casos com el de
la Torre Eiffel –inicialment re-
butjada pels parisians i que més
tard ha esdevingut un símbol de
la capital francesa– i de la Torre
del Gas, que ha entrat dins la
trama del barri de la Barce-
loneta. La peça es podrà veure
aquest divendres (21.45 h) i dis-
sabte (20.45) al centre cívic La
Sedeta. El text engega amb una
broma col·lectiva sobre la for-
ma fàlica de la Torre Agbar. “No
parlem d’espectacle, sinó de te-
atre com a espai revolucionari
o eina de reflexió”, explica
Pierpaolo Troiano, guionista de
l’obra. El musical introdueix
també quatre entrevistes de ciu-
tadans lligats al món de l’arqui-
tectura i la gestió del paisatge.
Torre Akbar: mártir en ‘el cruce’
inclou l’actuació de dues balla-
rines, la música d’un acordió i
la intervenció d’un DJ i una in-
terpretació vocal. El col·lectiu
LuCiA, establert a Gràcia, ja ha
presentat altres musicals urba-
nístics, MaKba, amb la repre-
sentació d’un vaixell ancorat;
Xemeneies, sobre les tres xeme-
neies de Sant Adrià, i EleVator,
que s’endinsa en la temàtica dels
ascensors a la Barceloneta i com
aquests serveixen per foragitar
el veïnat. 

Un musical

urbanístic

arriba a la

Sedeta
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16.00, 18.10, 20.20, 22.30, 00.45; dg

a dj, 16.00, 18.10, 20.20, 22.30.

•Una pareja de tres. Dv i ds, 16.30,

19.20, 22.10, 00.45; de dg a dj, 16.30,

19.20, 22.10.

•Gran Torino. Dv i ds, 16.10, 19.10,

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

22.10.

CASABLANCA-KAPLAN. Pg.Gràcia, 115

•Sala 1:La teta asustada (VOSE). Pas-

sis: 16.00, 18.00, 20.00, 22.00.

•Sala 2: El curioso caso de Benjamin

Button (VOSE). Passis: 16.00, 19.00.

Cerezos en flor (VOSE). Passis: 21.55.

CASABLANCA-GRÀCIA. Girona, 175.

Telèfon: 93 459 03 26.

Per causa d’una averia provocada per

FECSA-ENDESA els cinemes resten tancats

fins a nou avís.

LAUREN GRÀCIA. Carrer Bailén, 205. Tel.

: 93 457 32 11.

•Sala 1: Slumdog Millionaire. Passis:

16.20, 19.20, 22.20.

•Sala 2: Más allá de los sueños. Pas-

sis: 16.15, 18.20, 20.25, 22.30.

•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. Carrer Verdi, 32 - Tel.: 93 237 05

16.

•Sala 1: Los abrazos rotos (VOSE). Pas-

sis: 15.55, 18.10, 20.30, 22.45.

•Sala 2: En el séptimo cielo (VOSE).

Passis: 16.10, 18.15, 20.30, 22.35.

•Sala 3: Háblame de la lluvia (VOSE).

Passis: 16.0, 18.15, 20.30, 22.40.

•Sala 4: The visitor (VOSE). Passis:

16.05, 18.15, 20.30, 22.40.

•Sala 5: Buscando un beso a media-

noche (VOSE). Passis: 16.05, 20.30. La

clase. (VOSE). Passis: 18.10, 22.40.

Curso de alemán. (Els Verdi amb els

curtmetratges). Passi: 22.20.

CINEMES

BOSQUE MULTICINEMES. Rbla. del

Prat, 16 - Tel. 93 217 26 42.

•Los abrazos rotos. Dv i ds, 16.15,

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

19.10, 22.05.

•Un chihuahua en Beverly Hills. Ds

i dg, 16.30.

•Watchmen. Dv i ds, 16.00, 19.15,

22.20; dg a dj, 19.15, 22.20.

•A ciegas. Dd dv a dj, 16.20, 19.20.

•El curioso caso de Benjamin Button.

Dd dv a dj, 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.

•Slumdog Millionaire. Dv i ds, 16.00,

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

19.00, 22.00.

•Duplicity. Dv i ds, 16.20, 19.10,

22.00, 00.40; de dg a dj, 16.20,

19.10, 22.00.

•Más allá de los sueños. Dv i ds,

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

88 23.

•Sala A: Capitán Abu Raed (VOSE). Pas-

sis: 16.05, 18.20, 20.30, 22.40.

•Sala B: Slumdog Millionaire (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: The Reader. (VOSE). Passis:

16.00, 18.15, 20.30, 22.45.

TEATRES

JOVE TEATRE REGINA. Sèneca, 22.

•Tarzàn, el musical. Fins a l’03/04. Entre

setmana sessions per a escoles.

SALA BECKETT. Alegre de Dalt, 55.

• Product, de Mark Ravenhill. Fins al

12/04.

TEATRENEU. Terol, 26.

cartellera

•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.  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. Zo. Dj, 20.30.

Esperando a... Godoy. Ds, 19 h. Perros

en Manhattan. Dv, 22 h.

•Sala del mig. Un monólogo sobre

cine. 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, 23 h; dg,

20.30. Proyecto proyector. Dc, 21 h.

El club de la màgia júnior. Ds, 18.30,

i dg, 12.30 i 17.15.  Heidi. Ds i dg, 17

h. Zzapping, el concurso. Ds, 20 h. Sr

Barragan: el musical. Dg, 22.15.

Locuras urbanas. Dg, 18.30. Iñaki

Urrutia. Dv, 20.30. Albert Boira. Ds,

22.00.

L’ètica del compromís

L’actor i director Tom

McCarthy, qui va triomfar

amb Vías cruzadas, perfec-

te exponent del cinema

independent nordamericà,

torna en el seu segon

treball a moure’s pels

mateixos registres de

pressupostos modestos,

repartiments no massa

populars, voluntat de

verisme, agosarament

temàtic, intent de reflexió i

certa fredor expositiva. El

protagonista és un home

madur i vidu que es troba

en una profunda crisi

personal i existencial. Una

mena de personatge

sonàmbul, erràtic i desori-

entat que s’arrossega

d’esma per una insípida i

avorrida vida sense massa

al.licients. D’aquest sopor i

desgana vital no el pot

salvar ni les classes de

piano. Però la sobtada

irrupció en la seva apàtica

vida d’una parella de joves

immigrants serà un autèntic

revulsiu. El protagonista de

rostre callat, trist,

melancòlic i de maneres

contingudes farà el trans-

vasament de la música

clàssica al tambor africà

djembé. Aquesta irrupció

d’aires musicals nous,

menys cerebrals i més

instintius, serà el nexe

d’unió i d’interès vers

aquests sobtats nouvin-

guts, els altres, els foras-

ters. Aquesta

revitalitzadora fase de

creixement personal anirà

acompanyada d’una solidà-

ria implicació creixent en

favor del company detingut

i retingut en un centre

d’acollida d’il.legals sota

amenaça de deportació.

Una indissimulada corrent

subterrània de psicosi post

11-S emergeix en la super-

fície de la pel.lícula i acaba

desembocant en la mirada

crítica del protagonista

envers el seu propi país i

el compromís humà vers

l’amic ultratjat. 

crítica de cinema
Joan Millaret

The Visitor

Direcció: Tom McCarthy

Intèrprets: Richard

Jenkins, Haaz Sleiman,

Danai Gurira, Hiam Abbass

fitxa

CULTURA

L’escriptor Haruki Murakami omple

la Jaume Fuster de gom a gom
Els seguidors van fer cua des de l’una del migdia a Lesseps

Una llarga cua de gent

esperava dimarts davant

la biblioteca Jaume Fus-

ter. El motiu, la trobada

entre l’escriptor japonès

Haruki Murakami i la

cineasta Isabel Coixet.

L’auditori de la biblioteca,

amb 200 localitats, va

quedar petit per a aquest

acte de luxe i desenes de

lectors van haver de

tornar a casa.

UNA LLARGA CUA DE GENT VA ESPERAR PER ENTRAR A LA XERRADA DE MURAKAMI

REDACCIÓ

L’amant perillosa, Kafka a la platja,
Tòquio blues i After Dark. Són algu-
nes de les novel.les de l’escriptor
japonès Haruki Murakami, un
bestseller atípic que s’allunya de les
multituds i dels mitjans de comu-
nicació. Per això la trobada de di-
marts va despertar tanta expecta-
ció entre els seus lectors, ja que una
conferència pública i oberta a una
biblioteca és un acte excepcional
per a Murakami. A l’una del mig-
dia van arribar els primers interes-
sats a assistir a la conferència. A
quarts de sis, davant la Jaume Fus-
ter es dibuixava una llarga cua que
serpentejava entre les estructures
ornamentals de la plaça Lesseps.
L’aforament de l’auditori de la bi-
blioteca està limitat a 200 localitats
per això es van repartir números
perquè l’entrada fos en rigorós or-
dre d’arribada. També es van do-
nar algunes entrades més per acce-
dir a una sala en què es va poder
seguir la conferència a través d’una
televisió i de peu. Molts blogaires
s’han fet ressò de la desil.lusió de
no poder accedir a veure Haruki
Murakami en directe, un escriptor
que fascina per la seva abstracta com-
plexitat i el seu estil de frases curtes
alhora que intenses. Ni càmeres ni
mòbils. Aquesta va ser una de les
condicions que Murakami va po-
sar, tot vetant qualsevol mena de
fotografia. La conversa entre Coixet
–gran seguidora de l’escriptor amb

qui va compartir passeigs durant la
seva estada a Tokio pel rodatge de
la seva darrera pel.lícula– i Mura-
kami va fluir. L’escriptor va expli-
car anècdotes com la de la seva en-
trevista a John Irving, que va fer a
les sis del matí al Central Park men-

tre feien footing. Murakami no va
tenir problema per rectificar a
Coixet sobre els títols d’algun dels
seus llibres, mentre la cineasta re-
menava les obres a la taula i deia:
“Sí, és aquest, és per la traducció
de l’anglès”. L’acte va satisfer les ex-
pectatives amb escreix.

Aniversari de Tusquets

Amb aquesta trobada d’Haruki
Murakami a la biblioteca Jaume

CEDIDA: BIBLIOTECA JAUME FUSTER

El proper convidat

a la biblioteca serà

l’intel.lectual

Jorge Semprun

Fuster, Tusquets dóna el tret de
sortida del seu quarantè aniver-
sari. L’editorial ha programat la
visita de tres dels seus escriptors
més importants per participar al
cicle El valor de la paraula. El pro-
per acte serà amb l’escriptora
Almudena Grandes, a la biblio-
teca Francesca Bonnemaison.
L’escriptor , intel·lectual, polític
i guionista cinematogràfic Jorge
Semprun serà el tercer convidat
a aquest calendari de trobades.
Semprún estarà a la Jaume Fus-
ter el dia 5 de maig.
En el marc d’aquest aniversari,
Tusquets també ha preparat una
exposició dedicada als 40 anys de
vida de l’editorial, en què es farà
una aproximació a la seva trajec-
tòria, les seves col·leccions i els
seus autors. La mostra s’inaugu-
rarà el 21 d’abril a la biblioteca
de Lesseps i clourà el 28 de maig,
amb una tertúlia amb la funda-
dora i directora literària, Beatriz
de Moura a la mateixa bibliote-
ca gracienca. 

breus

L’Almeria Teatre obrirà el 5 d’abril

amb l’obra ‘5 noies i un vestit’

Mar Ulldemolins, Georgina Latre, Ariadna Suñé, Savina Figueras
i Guida Uyà són les encarregades de donar el tret de sortida a la
cartellera del nou Almeria Teatre el proper 5 d’abril amb l’obra 5
noies i un vestit, del nord-americà Alan Ball. Es tracta d’un text
irreverent, una celebració commovedora de l’esperit femení, que
transcorre dins d’un dormitori en el qual cinc noies joves que por-
ten el mateix vestit en un casament s’amaguen per vergonya. Alan
Ball és també l’autor d’altres textos i peces conegudes com American
Beauty, A dos metros bajo tierra i True Blood.  L’Almeria Teatre, al
carrer Sant Lluís, obre renovat i modernitzat en un espai que als
anys 60 va ser un teatre i que més endavant es va convertir en un
bingo. El nou espai està dirigit per Víctor Álvaro, de la companyia
Gataro. L’Almeria Teatre ja té web on es pot consultar la programa-
ció i el projecte de Gataro. 
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L’Europa busca

recuperar-se

davant el Mataró

Després d’acumular dues dures
derrotes contra els equips de dalt
(Reus i Espanyol B), l’Europa re-
brà diumenge a les dotze del mig-
dia la visita del Mataró. Els de la
capital del Maresme estan
immersos en la lluita per allunyar-
se del descens, així que els
graciencs no podran deixar mar-
ge per la relaxació si volen tenir
un final de temporada plàcid. La
setmana passada els escapulats
van visitar el camp de l’actual lí-
der, l’Espanyol B, encaixant un
5 a 0 en contra, un resultat que
fins i tot l’entrenador contrari,
Josep Clotet, va admetre que era
massa ampli pel que s’havia vist
sobre el terreny de joc. L’equip
de José Ángel Valero només ha
sumat vuit dels darrers 33 punts
disputats i això fa que ara hagi
començar a guanyar partits sí o
sí per tal de no apropar-se més
del compte al descens. 

El SaFa segueix

sense retrobar

la regularitat

L’equip masculí de bàsquet del
SaFa segueix sense trobar la re-
gularitat necessària per retor-
nar a les primeres posicions i
apropar-se al somni de la pro-
moció d’ascens. Els jugadors de
Gabriel Payet ocupen la setena
posició i aquest cap de setma-
na s’enfrontaran al Ramón
Llull, que suma tres victòries
més que el conjunt gracienc.
La setmana passada van perdre
en la visita a la pista del SESE
A, quart per la cua, però en la
jornada anterior havien gua-
nyat al líder, el Martorell. És
per això que ara el SaFa busca
retrobar certa regularitat. 

El ‘Cata’ està a un pas d’assegurar-se la

permanència a la piscina de l’Alcorcón
L’equip de waterpolo gracienc dóna la sorpresa al vèncer el Molins de Rei per 6 a 5

Quan encara manquen

cinc partits per acabar la

lliga, el CN Catalunya ja

s’està a punt d’assegu-

rar la permanència a la

primera divisió estatal,

després d’haver-se

estrenat a la categoria

aquesta mateixa tempo-

rada. L’equip de Tato

García ha seguit una

línia ascendent que l’ha

dut del pou en el que

estava situat a l’inici de

la temporada a aspirar a

situar-se a la zona mitja

de la taula a final de

temporada. Els

graciencs intentaran

seguir la bona ratxa a la

piscina de l’Alcorcón.

ÈRIC LLUENT

A la jornada sis de competició el
Club Natació Catalunya només
sumava un punt dels 18 dispu-
tats. Ara, onze jornades més tard,
l’equip ja ha sumat 18 punts i és
el setè classificat dels dotze
equips que competeixen en la
primera divisió estatal de water-
polo.
Aquest dissabte els graciencs vi-
sitaran la piscina de l’Alcorcón
Arena, rival que està tres punts
per sota dels de la Vila, amb
l’al.licient que una victòria els fa-
ria assegurar definitivament la
permanència. La temporada,
doncs, ha anat en clar ascens per
als jugadors de Tato García, no
tant pel nivell de joc exhibit, que
des d’un bon principi ha estat bo,
sinó més aviat pels resultats que
darrerament els hi han estat fa-
vorables. “Guanyar en la visita

que farem a Madrid aquest cap
de setmana significaria haver
aconseguit l’objectiu prioritari
d’aquesta temporada, mantenir-
se a primera divisió, i permetria
a l’equip plantejar una nova tem-
porada a l’equip en la segona ca-
tegoria del waterpolo estatal”, ha
assegurat García aquesta setma-
na. En la jornada anterior el
graciencs van donar la sorpresa
al vèncer el Molins de Rei, que
fins aleshores era segon i que
continua sent un dels principals
candidats per l’ascens a la divi-
sió d’Honor. El resultat final va
ser de 6 a 5 favorable als gra-
ciencs. De fet, fa dues setmanes
el Catalunya ja va plantar cara al
líder, el CN Helios, a la seva pis-
cina quedant-se a tan sols un gol
de l’empat. 

ARXIU / ÈRIC LLUENT

UN PARTIT DE LA TEMPORADA PASSADA DEL CN CATALUNYA

Membres de la secció d’atletis-
me del Club Natació Catalunya
han impulsat durant les darre-
res setmanes una recollida de
firmes de socis i sòcies de l’en-
titat per tal de fer pressió amb
l’objectiu que la junta rectifiqui
la seva decisió d’acabar amb les
seccions esportives que no es
practiquen en una piscina. A
banda de la d’atletisme, que duia
28 anys activa, també han des-
aparegut les seccions d’esquaix
i vela. Els impulsors de la reco-

Un total de 249 firmes contra

la retallada de seccions

llida de signatures han aconse-
guit el suport de 249 persones,
xifra que valoren molt positi-
vament ja que asseguren que
ens les darreres setmanes no hi
ha anat gaire gent al club a cau-
sa de les avaries que han sofert
les piscines. A hores d’ara, s’ha
lliurat el dossier amb les firmes
a la junta directiva i s’està a l’es-
pera de la celebració de l’as-
semblea general, que es farà al
mes d’abril o maig, en la que
s’haurà de ratificar la decisió.

FUTBOL

TERCERA DIVISIÓ, GRUP 5

 30a jornada

Europa - Mataró

 Resultat 29a jornada

Espanyol B - Europa 5 - 0

 Resultat 28a jornada

Europa - Reus 1 - 2

Classificació Punts

1 Espanyol B ........................................... 62

2 Reus ....................................................... 59

3 L’Hospitalet ........................................... 56

4 Manlleu .................................................. 51

5 Santboià ................................................ 51

6         Premià ................................................ 51

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

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

9 Amposta ................................................ 42

10 Pobla de Mafumet ................................ 39

11 Europa .................................................. 37

...

16 Mataró .................................................... 31

17 Balaguer ................................................ 28

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

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

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

DIVISIÓ D’HONOR, GRUP 3

 28a jornada

Atlético Gramanet - Europa

 Resultat 27a jornada

Europa - L’Hospitalet  2 - 3

 Resultat 26a jornada

Espanyol - Europa  5 - 0

Classificació Punts

1 Barcelona .............................................. 62

2 Mallorca ................................................. 58

3 Espanyol ............................................... 56

4 Cornellà ................................................. 46

5 San Francisco ...................................... 44

6 Lleida ..................................................... 38

7 L’Hospitalet ........................................... 38

8 Penya Ciutadella .................................. 36

9 Damm .................................................... 35

10 Atlético Gramanet ................................ 33

11 Girona ................................................... 32

12 Ferriolense ........................................... 30

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

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

15 Badalona ............................................... 26

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

LLIGA NACIONAL FEMENINA

 20a jornada

Europa - Sporting Atlético Ciutat

 Resultat 19a jornada

Estartit B - Europa 0 - 1

 Resultat 18a jornada

Europa - San Gabriel 4 - 2

Classificació Punts

1 Collerense ............................................. 57

2 San Gabriel ........................................... 39

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

4 Espanyol B ........................................... 33

5 Lleida ..................................................... 32

6 L’Estartit B ............................................. 31

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

8 Barcelona B .......................................... 27

9 Vic .......................................................... 26

10 Europa .................................................. 24

11 Levante Las Planas ............................. 20

12 Sporting Atlético Ciutat ....................... 18

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

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

BÀSQUET

resultats i classificacions

COPA CATALUNYA MASC., GRUP 2

 24a jornada

Ramón Llull -  SaFa-Claror

 Resultat 23a jornada

SESE A -  SaFa-Claror 74 - 62

Classificació PG PP

1 CB Martorell ................................... 19 4

...

7 SaFa Claror ................................... 12 11

...

16 Siemens Cornellà B ....................... 1 22

SEGONA CATALANA, GRUP 3

  24a Jornada

CB Coll-Europa - CE Laietà

 Resultat  23a jornada

UE Gaudí - CB Coll-Europa 74 - 61

Classificació PG PP

1 Sant Joan Despí ........................... 18 5

...

11 CB Coll- Europa A .......................... 9 14

...

16 Centre Catòlic ................................. 4 19

TERCERA CATALANA FEM., GRUP 1

 23a jornada

Platges de Mataró - SaFa-Claror

 Resultat 22a jornada

 SaFa-Claror -  Platges de Mataró 66 - 27

Classificació PG PP

1 CB Canet ........................................ 21 1

2 SaFa Claror ................................... 20 2

3 AB Premià ..................................... 20 2

...

16 Pineda de Mar ................................ 1 21

WATERPOLO

PRIMERA DIVISIÓ ESTATAL

  18a Jorn.   Alcorcón Arena - CN Catalunya

  17a Jorn. CN Catalunya - Molins de Reis 6  - 5

HOQUEI

  CH Navarcles - UE Claret A prebenjamí 1 - 3

UE Claret B prebenjamí  -  Maristes 3 - 0

Centelles  - UE Claret benjamí 8 - 0

Escola Pía - UE Claret benjamí 0 - 3
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Els Tres Tombs, inaugurada al 1983, tanca el 28 de març

L’any 1977 Sanagustín i Albertí
obrien una jogueteria. No es
tractava pas d’Els Tres Tombs,
sinó de La Rosella, que estava
situada a Horta Guinardó. Al
cap de cinc anys l’espai se’ls va
fer petit així que Albertí va sor-
tir a la recerca d’un nou local.
El va trobar on fins aleshores
havia hagut el comerç Caratula,
una botiga regentada pel senyor
Planes que era considerada com
un supermercat de cultura.
“L’existència anterior de
Caratula ens va marcar força ja
que, tot i que nosaltres teníem
una filosofia molt clara, una de
les condicions del seu propie-
tari per traspassar l’espai era que
el nou comerç seguís amb l’es-
perit cultural”, recorden
Sanagustín i Albertí. Des de
l’inici Els Tres Tombs van apos-
tar per la diversificació del ti-
pus de producte de venta, amb
un 25 per cent de la botiga de-
dicada als llibres, per a públic
des d’infantil fins a jove. Preci-
sament un dels moments més
durs que recorden va ser la de-
cisió de reduir l’oferta de lectu-
ra i de text per a les escoles a

Èric Lluent

 El final d’un somni de joguina

Isabel Sanagustín i

Jordi Albertí volen

viure les darreres

hores de la clàssica

jogueteria  de la Tra-

vessera de Gràcia amb

la Gal.la Placídia envol-

tats dels amics, clients

i veïns de la botiga. És

per això que el mateix

dia de tancament han

organitzat un vermut

al qual tothom hi està

convidat a partir de les

dotze.

Els Tres Tombs no només ha
estat un comerç, sinó un local
que s’ha convertit en espai de
reunions o fins i tot en seu so-
cial per algunes entitats com
l’Anella o l’Associació de Co-
merciants Portal de la Lliber-
tat. Vint-i-sis anys després, una
botiga que no ha deixat indife-
rent a ningú baixarà la persia-
na per darrer cop.
Aquells dissabtes d’anar a com-
prar unes bales a Els Tres Tombs
i creuar la Gal.la Placídia per
muntar-se als cavallets del
Caspolino ja han passat a for-
mar part de la història col.lec-
tiva de Gràcia. 

causa de la “competència deslleial
d’Abacus que practicava reducci-
ons de preu molt per sobre del
permès”.

Aquesta setmana els 300 metres
quadrats de la botiga, amb dues
plantes i un petit despatx superi-
or, estan plens de caixes i els es-
tants comencen a restar mig
buits. Sanagustín insisteix que

ISABEL SANAGUSTÍN I JORDI ALBERTÍ, AQUESTA SETMANA RERE EL MOSTRADOR DE LA BOTIGA

ÈRIC LLUENT

Aquells dissabtes

d’anar a la botiga i

després als cavallets

ja són història

Activitat econòmica
Els pisos usats, a 4.787

euros el metre quadrat

M. D.

Segons l’índex immobiliari
Fotocasa.es, el preu mig dels ha-
bitatges de segona mà s’ha situ-
at al mes de febrer als nivells de
juny de 2005. L’anàlisi per zo-
nes de Barcelona revela que el
nucli antic de Gràcia és on els
pisos de segona
mà segueixen
tenint un cost
més elevat de tot
el districte, ja
que el metre
quadrat se situa
en els 4.787
euros. A Vallcarca-Putxet-Peni-
tents el preu és de 4.601 euros
per metre quadrat, mentre que
a La Salut, baixa fins als 4.295
euros. En el rànquing de Fo-
tocasa, Gràcia ocupa la desena
posició, Vallcarca es troba en

tretzè lloc i La Salut, en el dino-
vè. Aquesta llista està encapça-
lada per Pedralbes on un com-
prador paga 6.476 euros per
metre quadrat.
El preu dels lloguers manté una
relació força directa amb el de
venda. A Gràcia, el metre qua-
drat té un cost de 14,92 euros

al mes, per tant
un pis de 60
metres val apro-
x i m a d a m e n t
900 euros. A la
zona de Vall-
carca el lloguer
baixa als 13,95

euros per metre i a La Salut, a
13,65 euros. En el rànquing del
lloguer, la Barceloneta, el Born
i Santa Caterina són les zones
més cares, i les més barates són
Sant Martí, La Verneda i La
Pau. 

El preu cau als nivells de juny de 2005

Xaingra celebra la primavera amb el mercat d’intercanvi.

La crisi, diuen des de Xaingra, que és el millor context per posar
en pràctica alternatives reals al capitalisme, per això aquest diu-
menge 22 celebren l’edició de primavera del mercat d’intercanvi
a la plaça de la Virreina (d’11 a 17 h). A més, s’oferiran facsímils
de publicacions del segle XIX i XX relacionades amb la història
llibertària de Gràcia. 

CEDIDA: XAINGRA

Vallcarca i La Salut

ocupen el tretzè i el

dinovè lloc de la

llista, respectivament
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Això va pels proclamen

l’arraconament del castellà

de la vida pública: de les

854.906 projeccions de

pel.lícules que es van fer

l’any passat a Catalunya el

90% ho van ser doblades al

castellà, el 6% subtitulades

en castellà, el 3’5% dobla-

des al català i el 0’5%

subtitulades en català.

Calen més arguments per

promoure una llei que

tendeixi a la cooficialitat

50/50%, que o és demanar

res més que acomplir

l’estricte legalitat? Sí? De les

470 pel.lis que s’estrenen

cada any als cinemes de

Catalunya, només 20 es

poden veure també en

català a alguna pantalla. I

Això des que, en 1998, el

llavors conseller Joan Ma

Pujals arribés a un pacte

verbal amb les majors

americanes que, a més de

fer-nos pagar els doblat-

ges, els envien als cinemes

amb menys públic. Cornuts

i pagar el beure. S’empre-

nyaran i amenaçaran les

distribuïdores americanes?

Potser sí, però qui mana

aquí és el govern, no ells.

Hi perdran diners els

exhibidors? Està per veure,

ara el promig d’especta-

dors a cada sessió en

català és de 30 i en castellà

és de 28. I està clar que, a

millor oferta, més deman-

da. Però el millor és

fomentar la subtitulació. El

doblatge és culturalment

perniciós, símbol de

l’autarquia, d’un temps

d’analfabetisme. Això és el

que acostarà Catalunya a

l’aldea global. 
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Misèria

la torratxala vida que veiem

El ‘no a la guerra’ comença a casa

Èric Lluent

Durant la jornada de

dimecres, Barcelona, i

de retruc també la

frontera sud de Gràcia,

es va veure sotmesa a

la brutal i desproporci-

onada violència dels

cossos antiavalots dels

Mossos d’Esquadra que

un cop més van demos-

trar desconèixer el que

és el sentit comú. El

sentit comú que et diu

que no pots pegar un

nen de deu anys amb

una porra. El que et diu

que no cal marcar amb

el genoll el coll d’un

detingut que no oposa

resistència. El que et

recorda que no es pot

agredir els fotògrafs i

periodistes, ni llençar-

los a terra, ni rebentar

les seves càmeres, ni

obrir-los la cella d’un

cop a la cara.

ells s’assegurava que la xifra
d’agents ferits era molt superior
a la d’estudiants i vianants. Al-
guns mitjans de comunicació,
sobretot estatals, encara s’ho cre-
ien i ho publicaven sense qües-
tionar-s’ho tot i veure les revela-
dores imatges a la televisió. I des-
prés de tot, què? Silenci. I més
silenci. S’imaginen si aquestes
càrregues policials les manés la
dreta espanyola quin tipus de
declaracions i acusacions faria
l’esquerra catalana? No cal que

els hi expliqui.
L’espectacle va
ser penós, digne
d’un estat demo-
cràtic que no to-
lera la protesta
activa i, alhora,
pacífica. Però

voldria anar m’és enllà de les res-
ponsabilitats polítiques i inten-
tar penetrar en el cap dels agents
que van protagonitzar les esce-
nes més violentes. Què se’ls hi
passa pel cap? Quines motivaci-
ons tenen per sentir i reflectir
tant d’odi contra els joves? Els
hi agrada la seva feina? Els hi
agrada agredir a la gent? Quan
arriben a casa, s’obliden de tots

Corrien com mai. Cap a tots
cantons. Amb els ulls sortits
d’òrbita, apretant les dents i
els músculs de la mandíbula i
amb cares de ràbia, molta rà-
bia. Sense cap més objectiu
que perseguir i apallissar du-
rament estudiants, periodistes
i qualsevol persona que s’hi
posés pel mig.
Quan la vícti-
ma ja era ter-
ra, cops i més
cops i cap al
furgó policial
per desobedi-
ència a l’auto-
ritat. L’actuació dels Mossos
d’Esquadra durant les protes-
tes pel desallotjament dels es-
tudiants tancats a l’edifici cen-
tral de la Universitat de
Barcelona va ser de pel.lícula.
Però no era l’únic element de
ficció del dia. Els comunicats
de la policia catalana sembla-
ven escrits per un mal ajudant
de guió d’Steven Spielberg. En
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aquells crits i cares de patiment
o encara les poden recordar? Si-
gui quina sigui la resposta, la so-
cietat civil de la capital catalana
no pot permetre aquest tipus de
situacions de violència extrema
i gratuïta per a tothom. En cap
cas està justificada i, per tant,
no l’hem de tolerar. Són dese-
nes, i diria que centenars, les
persones que ens vam anar a

No tenien cap

més objectiu que

apallissar estudiants

i periodistes

dormir adolorits, amb ferides
i contusions arreu del cos, i
amb la boca tancada, gest de-
rivat de la impunitat amb què
actuen aquesta gent, la cober-
tura judicial que tenen i el su-
port de tota la classe política.
Amb tot, el que no podem fer
és mirar cap a un altre cantó.
El ‘no a la guerra’ comença a
casa nostra. 
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