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El Districte nega un

cas de corrupció

per llicències

10
GUARDONS

ARAPDIS i els Bancs

d’Aliments, premis

Vila de Gràcia
“Vamos a por la Assamblea de Jo-
ves”. Aquesta va ser la frase que
va pronunciar l’abril de 2002
l’aleshores cap de la brigada d’in-
formació del Cos Nacional de
Policia, l’anomenat Jordi, que res-
pon a dues identitats, José Javier
Martín Pujal o Ignacio Moreno
Ameribia. Jordi ha estat detingut

dues vegades en els últims quinze
dies en relació al cas Saratoga i el
jutge va decretar dilluns presó sen-
se fiança. Martín Pujal/Moreno
Ameribia està acusat de suborn i
associació il.lícita pel jutjat d’ins-
trucció número 22, que el respon-
sabilitza de pertànyer en qualitat
d’extorsionaodr a la trama de pro-

El policia dels Tres de Gràcia, a presó

xenetisme que ja ha sumat una
vintena de detencions. Jordi va ser
detingut per primera vegada fa
quinze dies, però les gestions de
la seva dona, que treballa a la de-
legació de govern, van aconseguir
posar-lo en llibertat.

Pàgina 5

El Districte proposa l’adéu

a les pilones ja existents
ARXIU

Després de mesos d’espera i d’ad-
metre que no instal.larà noves pilo-
nes a les noves superilles en projec-
ció (vegeu L’Independent núm. 289),
el Districte ha presentat aquest di-
jous l’estudi de per avaluar l’actual
funcionament de les dues superilles
de vianants que es van inaugurar
ara fa dos anys a l’entorn de la plaça
Rius i Taulet i del carrer Verdi. L’es-
tudi no estalvia autocrítica en el sis-
tema més polèmic, el de la regula-
ció del trànsit intern a través de pi-
lones, i proposa l’eliminació total o
parcial dels tres pivots mòbils exis-
tents a Perla, Encarnació i Torrent
d’en Vidalet. L’estudi insisteix en la
validesa del pla de mobilitat conce-
but en l’anterior mandat per reduir
el trànsit intern i derivar-lo als grans
eixos com el carrer Gran, Còrsega
o les Travesseres.

Pàgina 6

Si la demanda del CEIP Bailèn
en el període de preinscripció
supera les 25 places i permet
crear un segon grup, el Con-
sorci d’Educació de Barcelona
obrirà una segona línia de P3
de caràcter excepcional en
aquest nou centre, que al se-
tembre començarà a funcionar
en mòduls a la plaça del Poble
Romaní fins que s’acabi de
construir l’escola definitiva.

Pàgina 8

Dos grups

per al nou

CEIP Bailèn
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Corrupció i presumpció
Un inspector del districte, dos càrrecs vinculats al PP i un

membre de la direcció tècnica del districte haurien estat

implicats en el cobrament de diners i en la negociació d’una

llicència per a un establiment de cafeteria, segons consta en

una querella presentada a principis de març per la senyora

María Icíar Fernández Ortega, responsable de l’Store Cafè de

la Travessera de Dalt amb el carrer Verdi. Aquest és el cas

que en les últimes hores ha aixecat més expectació política i

social, gràcies al clima de sospita que s’ha generat també a les

institucions públiques per la trama dels prostíbuls, la qual

també té una ramificació gracienca que L’Independent explica

en aquest número: l’excap de la Brigada Provincial d’Informa-

ció del Cos Nacional de Policia, l’anomenat Jordi, l’inspector

74.977, que respon almenys a dues identitats, José Javier

Martín Pujal o Ignacio Moreno Ameribia, va ser detingut dijous

per segon cop en quinze dies i ara és a la presó sense fiança.

És difícil mantenir el cap fred com a mitjans de comunicació

quan casos tan mediàtics com els que ens ocupen surten a la

palestra. El primer és el que necessita més precaució: una

querella que encara no ha estat admesa a tràmit però que

explica amb tot luxe de detalls una possible corruptel.la en el

difícil camp de l’atorga-

ment de llicències per a

establiments de pública

concurrència a Gràcia. I tot

barrejat amb una situació

cada cop més enquistada

entre les dues parts per

un conflicte que, al cap i a

la fi, ve de pocs centímetres perquè l’establiment compleixi

amb els requisits legals. Sigui com sigui, tot plegat pot quedar

en res si el jutge no admet a tràmit l’ara per ara història de la

senyora Fernández Ortega, que fa tres setmanes va engegar

un tour pels mitjans per explicar els fets i des d’aleshores el

Districte ha mantingut la mateixa tesi: no hi ha comunicació de

querella, no hi ha querella. Veurem...

El segon cas té més nivell: ja hi ha un jutge que ha decidit

empresonar sense fiança una persona que, com a responsa-

ble policial de la Brigada d’Informació de la policia espanyo-

la, ha estat denunciat en quatre ocasions per tortures i

detingut ja el 2007 per presumpta extorsió a prostíbuls. Fa

quinze dies, sense que trascendís a la premsa, va ser

detingut novament i dijous ja va ser la prèvia detenció per

anar a la garjola. A la presó, doncs, és on entra Jordi, el

que va cridar “A por ellos” contra els absolts Tres de Gràcia,

tres xavals que poca presumpció van rebre dels mitjans.

És díficil mantenir elÉs díficil mantenir elÉs díficil mantenir elÉs díficil mantenir elÉs díficil mantenir el
cap fred com a mitjanscap fred com a mitjanscap fred com a mitjanscap fred com a mitjanscap fred com a mitjans
davant dels casos dedavant dels casos dedavant dels casos dedavant dels casos dedavant dels casos de
possibles corruptel·lespossibles corruptel·lespossibles corruptel·lespossibles corruptel·lespossibles corruptel·les

ull de dona

Crisi i

alternatives

Sara Reñé

Aquest mes de març, al

Centre de Cultura

Bonnemaison, ha tingut lloc

el cicle Alternatives feminis-

tes de transformació social

on s’ha debatut sobre la

crisi econòmica i els seus

efectes.

Cal destacar la conferència

de l’economista Lurdes

Beneria, catedràtica a la

Universitat de Cornell, Nova

York, que ens va invitar a

repensar el sistema capita-

lista vigent. En la seva

conferència va tractar els

orígens i etapes de la crisi

actual, va fer notar la poca

participació de les dones en

la construcció del sistema

econòmic i financer i va

alertar sobre la major

càrrega de treball que pot

suposar la crisi  per a les

dones. Pel que fa a les

alternatives de transforma-

ció, Beneria va proposar

mesures com la redefinició

dels pressupostos tenint en

compte la cura i el benestar

de la població, la reducció

de despesa militar, la

valoració del treball domès-

tic i la introducció de l’ètica

en els sous dels executius.

Va defensar, a més, idees

clau per avançar cap a una

societat més equitativa com

la democràcia econòmica i

la redistribució del diner.

També la possibilitat d’una

reducció del consum i del

temps de treball. 

El confidencial

de L’Independent el dependent

Serà el 2009 l’any del desglaç defini-

tiu entre la Federació Festa Major i els

responsables de les festes alternati-

ves de Gràcia, sobretot de la part que

s’organitza al carrer Sant Pere Màrtir? Els

alternatius, que van sortir de la Federació

pel procés cap a fundació privada que l’entitat

culminarà en breu, van ser convidats en l’edició

2008 al lliurament de guardons als carrers però es

van abstenir de recollir el seu reconeixement da-

vant la presència de tants representants d’instituci-

ons oficials. Poc a poc...

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 directorEn resposta a la

carta de l’okupa.

Com poden dir les

animalades que diuen?

Com és possible que es

creguin els amos del

barri? Quants n’hi ha que

són de Gràcia? Quina

culpa tenim els veïns de la seva

actitud? Per què haig de

suportar al meu carrer (Con-

gost) la brutícia que generen i

que no recullen? Per què m’he

de sentir dir desgraciada i no

sé què més per dir que tiren

papers i gots de plàstic al

terra? Per què poden fer soroll

als seus locals fins que els

dóna la gana i a nosaltres ens

criden l’atenció si un veí es

queixa que fem soroll a les 11

de la nit? Tenen idea del que és

viure en societat? Per què mai

signen amb el seu nom i

sempre fan servir el de un

col·lectiu? Per què són tan

ganduls? Per què són tan

malparlats? Per què no es

renten? Fins quan haurem

d’aguantar tota aquesta gent

que no saben res del barri? Per

què en Joan Lafarga va ser

amenaçat? Quan algú respon-

gui a tot això i em convenci de

la seva bona voluntat, creuré

amb el moviment okupa,

O
k

u
p
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mentre penso que són una colla

de ganduls, que no volen

treballar, que se’n riuen dels

que paguem el llum, l’aigua... i

que sempre, sempre, sempre

volen tenir raó. Amic Joan, ells

són pocs, però mal educats,

covards, violents, bruts,

mentiders. Nosaltres som més,

però educats, valents, pacífics,

no volem mentides.

Guillermina Varela

En aquest país sembla ser

que el futbol és l’únic

esport que interessa. És el

que rep més ajuts institu-

cionals, a banda del

suport dels aficionats.

Caldria fer un replanteja-

ment perquè no és just que

equips que porten tota la vida al

barri hagin de buscar-se pave-

llons a altres districtes. Cal que

els polítics estiguin al costat

dels nostres esportistes locals.

Ferran Puig
E
s
p
o
r
t
s



3

de Gràcia
3 d’abril de 2009

3

l’independent OPINIÓ

staff

ÉS UNA INICIATIVA DE: AVV VILA DE GRÀCIA,

DEBARRIS I GRÀCIAWEB. CONSELL DIRECTIU:

ALBERT BALANZÀ, JORDI GASULL, JOAN LOU.

DIRECTOR LOCAL: ALBERT BALANZÀ.

REDACTORA EN CAP: MERITXELL DÍAZ.

REDACCIÓ: CARINA BELLVER, ADRIÀ

CORTADELLAS, CLARA DARDER, LÍDIA HARO,

ÈRIC LLUENT, PATRICIA MONGE, XAVI TEDÓ, UNAI

VELASCO, MARC VIDAL. MAQUETACIÓ: SERGI

LOU. COL.LABORACIONS: JORDI ALBERTÍ, ÀLEX

BOSCH, LLUÍS BOU, FERRAN CASAS, JAUME CLOTET,

ÀNGEL GARRETA, PEP GORGORI, MIKE IBÁÑEZ,

GERARD MARISTANY, PERE MARTÍ, SERGI MARTÍN,

JOAN MILLARET, SERGIO OLIVEROS, EVA PIQUER,

TRISTRAM, RAFEL VALLBONA, VOCALIA DE LA

DONA DE L’AVV. FOTOGRAFIA: NONA CODINA,

ÒSCAR MEJÍAS, MÍRIAM NÚÑEZ, JORDI

PERRAMON, JAVIER SORIA. PUBLICITAT: SANDRA

GAMBOA. DISTRIBUCIÓ: CET LABOR-90.

IMPRIMEIX: CG CANIGÓ S.L.

DIPÒSIT LEGAL: B-32478-00

DISTRIBUCIÓ CONTROLADA PER PGD

LA PERLA, 31, 08012 - BARCELONA

Tel. 93 217 44 10

EDITA: DEBARRIS, SCCL

DIRECTOR: ALBERT BALANZÀ

AMB EL SUPORT DE:

NÚM. 291

NÚM. 291

Fotos i textos: Marc Vidal
què en penseu...

QUÈ FARIES AMB L’EDIFICI DEL CASINO LA VIOLETA? ENTRA A WWW.INDEPENDENT.CAT I VOTA

...de la construcció d’un equipament a la Sedeta?

Laura de la Villa

estudiant

Antonio Vercher

delineant

Florencio Villanueva

professor de primària

César Sanchez

president AMPA CEIP

La Sedeta

Jo ja vaig reivindicar la plaça que

hi ha ara per a coses socials.

Però tot el que sigui positiu per a

la gent del barri, doncs que es

faci. Perquè potser la plaça s’ha

quedat petita i sempre és millor

que la gent jove tingui un lloc on

anar que no pas que estiguin tot

el dia al carrer. 

Independentment que es faci o

no, perquè si és raonable no

tenim perquè estar-hi en contra,

no es pot entendre que no es faci

una reforma de la plaça que està

ruïnosa i hi juguen molts nens i

acaben jugant amb pedres. No

està adaptada per a les persones

amb mobilitat reduïda. 

Si és per fer coses per al barri,

per donar un espai als joves,

un espai per als avis, etc.,

aleshores sí, perfecte, sense

cap mena de dubte. Ara si és

per fer més pisos i prendre

aquest espai a la gent del

barri, això sí que no. 

Mentre tot el que hi vulguin fer

sigui beneficiós per a la gent

del barri, cap problema.

Sempre que es compleixi el que

es diu i no passi com a altres

llocs i acabin sent equipaments

privats. Si es fa el que es diu,

sense problema. 

La Violeta, equipament i centre de cultura

Des de l’inici de la transfor-

mació de La Violeta en Casal

Públic, es va parlar que

finalment aquest seria

l’espai destinat a les Colles

de Cultura, ens hi vam

abocar en la possibilitat de

participar en el seu disseny.

Però, una vegada més les

promeses no es van acom-

plir i La Violeta està pensada

com a equipament públic

que dóna entrada a d’altres

entitats. Malgrat aquest

canvi, i seguint el nostre

tarannà conciliador i cons-

tructiu, hem participat,

conjuntament amb el Consell

Rector, en l’elaboració del

Pla d’usos consensuat, on

tots els espais tinguessin una

gran polivalència, per tal de

donar resposta a les neces-

sitats dels diferents usuaris.

En tot aquest procés, on

sempre hem estat presents,

actius i conciliadors, hem

renunciant a algunes de les

nostres necessitats: espais,

possibilitat d’assaig de les

Figures

Festives o

dels Caste-

llers, etc.

Però, el

nostre taran-

nà, ens porta

una vegada

més a seguir treballant,

perquè finalment una de les

nostres reivindicacions

històriques ha estat possi-

ble.

Però després d’aquest llarg

trajecte, les Colles ens

veiem envoltades de polè-

Teresa Espinosa i Xavier Aldavert, vocals de la Coordinadora de les Colles de Cultura de Gràcia

tribuna

mica i en mig d’una guerra

sobre la conservació de La

Violeta. En boca nostra s’han

posat moltes acusacions,

mentides i molt “boca a boca”,

sense que nosaltres haguem

parlat obertament i  pública-

ment del nostre projecte.

Què volem les Colles que

sigui La

Violeta? Volem

un espai

públic, obert,

amb l’esperit

que la caracte-

ritza avui dia,

és a dir,

l’esperit d’una Gràcia on

tothom és benvingut, on

grans i petits poden conviure

fent plegats un futur millor, un

espai de creació i convivèn-

cia, on entitats sense cap

semblança puguin crear

plegats noves experiències.

Però, les Colles també volem,

que la nova Violeta sigui un

lloc que pugui complir tot el

Pla d’Usos que es va concre-

tar en el Consell Rector, on es

conservin els espais que la

configuren i que estan con-

templats en el Pla Especial de

Protecció del Patrimoni, que li

atorga un

nivell de

protecció C. És

a dir, mantenir

la volumetria

original, la

tipologia i els

elements de

comú interès (façanes, ele-

ments ornamentals, saló de

cafè i sala de ball). Malgrat

això i donada la manca

d’equipaments que té la Vila,

no podem sacrificar un

equipament per tal de “sal-

var” un bar. Aconseguir que la

JAVI SORIA

nova Violeta sigui un equipa-

ment públic, que respongui

a les necessitats de les

Colles de Cultura i a d’altres

entitats, sense perdre el seu

origen, no serà una tasca

fàcil, encara que sí prou

engrescadora per a tots

aquells que vulguin afrontar-

la. Deixem

doncs que els

projectes

parlin i ens

obrin els

camins de la

nova Violeta,

sense perdre

de vista que algunes coses

es perdran i d’altres es

quedaran pel camí, com

l’amabilitat, el somriure i

l’ajuda de la Carmen i el

César, imprescindibles en

tota aquesta etapa de

transició. 

Cal mantenir laCal mantenir laCal mantenir laCal mantenir laCal mantenir la
volumetria original, lavolumetria original, lavolumetria original, lavolumetria original, lavolumetria original, la
tipologia i els elementstipologia i els elementstipologia i els elementstipologia i els elementstipologia i els elements
d’interès comúd’interès comúd’interès comúd’interès comúd’interès comú

VVVVVolem que sigui unolem que sigui unolem que sigui unolem que sigui unolem que sigui un
espai públic, obert,espai públic, obert,espai públic, obert,espai públic, obert,espai públic, obert,
amb l’esperit d’unaamb l’esperit d’unaamb l’esperit d’unaamb l’esperit d’unaamb l’esperit d’una
Gràcia de tothomGràcia de tothomGràcia de tothomGràcia de tothomGràcia de tothom

Tinc un amic que afirma

sàviament que, si ara

mateix prenguéssim la

decisió de no comprar cap

més llibre i llegir els que

tenim, no tindríem temps

d’acabar l’estanteria fins

al moment de la nostra

mort. Vull pensar que això

li passaria a la majoria de

les persones, fins i tot les

que editen llibres

d’autoajuda -els que pren

com a referència

intel.lectual la consellera

de Cultura de la Generali-

tat valenciana, Trini Miró-

o les que només compren

llibres per Sant Jordi,

mediàtics o no. La banalit-

zació de la cultura en

forma de presentacions

de nous volums viu una

certa orgia aquests dies

previs a Sant Jordi en un

país que com el nostre,

com ja he dit alguna altra

vegada, és una mica

justet. Per això no deixa

de sorprendre que encara

es facin tantes reverències

als que publiquen un

llibre, fins i tot aquells

autors coneguts que

treuen una bona obra

cada tres intents publi-

cats. Per mi té molt més

mèrit plantar un arbre o

tenir un fill. 

A
lb

e
r
t
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Llibres

el bloc
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Bolonya i la universitat pública

El que va passar a l’última

manifestació va obligar als

polítics a canviar el discurs

oficial. De: “Són una minoria

d’estudiants violents” van

haver de passar a: “Aquest

cop, els estudiants no s’han

volgut enfrontar als Mossos i

han controlat els individus

violents”. Però, si haguessin

estat veritablement sincers,

haurien dit: “Malgrat els

polítics apostàvem altra

vegada per la confrontació,

perquè desvirtua les protes-

tes, i malgrat havíem enviat

els Mossos a tallar carrers i

a exhibir-se intimidatòria-

ment per encendre els

ànims, els estudiants no van

caure en la provocació i, en

escollir un itinerari sense

policia, no hi va haver

aldarulls i no vam poder

desviar l’atenció amb el

sang i fetge”.

Perquè no és gratuït que els

ciutadans s’hagin adonat

que no saben gairebé res

del Pla Bolonya tret que ve

d’Europa. És que els polítics

han amagat el debat, com

fan amb tants altres temes,

per això hem d’agrair a

aquesta minoria d’estudi-

ants que hagin impedit que

el tema s’aprovés sense ni

adonar-nos-en.

Resumidament el Pla té

virtuts (s’avança en el

reconeixement dels títols a

nivell europeu i permet la

mobilitat d’estudiants i

professors, i també incorpo-

ra metodologies didàctiques

Jordi Oriola, documentalista
tribuna

que van més enllà de la

tradicional classe magistral) i

té defectes (es camina cap a

un model anglosaxó amb

carreres més curtes, que

perdran valor en el món

laboral, i amb uns màsters

posteriors que són el que es

valorarà i que seran privats).

En definitiva, penso que els

beneficis del Pla Bolonya no

fan bo el Pla al complert, ja

que serien mesures que es

podrien adoptar al marge de

si s’accepta el conjunt del Pla

Bolonya o no. I, en canvi,

acceptar tot el que implica

Bolonya conté perills inquie-

tants. Hem vist millorar la

democràcia al permetre’s

que grans capes socials

desfavorides poguessin

accedir al màxim nivell

educatiu, però estem a punt

de desfer camí en desvalo-

rar la universitat generalista i

encaminar-nos cap a un

model elitista en el que els

més rics tindran encara més

avantatge.

Per sortir al pas, els polítics

asseguren que hi haurà

beques però, més encara en

un context de crisi econòmi-

ca, això pot quedar en poc

més que paper mullat

perquè és molt poc concret

aquest compromís que

assumeix l’Administració. Si

volen aprovar Bolonya, que

també aprovin una llei, que

no deixi ambigüitats, per la

qual els màsters hagin de

ser públics. 

FLICKR: ZITUN

Tristram *

Estudiants i

periodistes

Per la gràcia de la policia, aquestes dies

s’ha viscut una forta germanor entre perio-

distes i estudiants. Es veu que les garrota-

des, ben administrades, creen llaços d’admirable i retratable

germanor. Però ull, que no tot són flors i violes amics. Les

unions fraternals provocades per un enemic extern no sempre

són prou sòlides, i així es va poder comprovar dies enrere en

alguna d’aquestes tancades. Ho va viure el meu amic Margi,

que li va tocar cobrir per al seu mitjà informatiu una tancada

en protesta per les càrregues dels Mossos.  Resulta que les

relacions entre alguns dels estudiants –una minoria, això sí– i

els periodistes desplaçats “no van ser, precisament, fluides”.

Davant d’aquest discurs, li demano explicacions. I em posa

uns quants exemples:

Al meu amic Margi li emprenya que només d’arribar, ja li

diguin què pot gravar i què no. Cal recordar amics estudiants

intransigents, que l’espai és

públic, i que el fet d’ocupar-lo

no li dóna cap caràcter privat.

Al meu amic Margi li empre-

nya que només d’arribar, el

tractin d’intoxicador, venut, i

agent al servei del gran

capital. I encara li agrada

menys que després d’aquesta rebuda, li reclamin la presèn-

cia a la seva roda de premsa perquè han d’enviar un gran

missatge a la nació. En què quedem?

Al meu amic Margi li emprenya que li diguin com ha de fer la

seva crònica, i menys encara quins han de ser els seus

continguts. En altres paraules, el meu amic Margi té tot el dret

a prioritzar com a notícia una discussió entre estudiants i

professors a l’entrada d’una facultat, per sobre d’una classe

alternativa muntada entre els mateixos alumnes, per més

interessant que els pugui semblar a alguns.

En tot cas, el meu amic Margi té bastant clar que la llibertat

d’un s’acaba quan s’ataca la llibertat de l’altre.

He dedicat aquest escrit al tema, per donar veu a un com-

pany que estava, realment encès. I ep, que consti que no tots

els participants a les tancades tenien el mateix comporta-

ment. Com sempre, hi havia de tot. Per cert, al meu amic

Margi li va semblar genial la tàctica de la manifestació contra

la violència. Es van quedar amb tothom. 

* GUSTAVO DES DE 1973

la setmana
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Agrupació cultural recreativa
germanor de jubilats
i pensionistes

    Siracusa, 23-27
93 219 10 40

 Agrupació de la Gent Gran
Pau Casals La Salut

Cardener, 45
93 210 08 03

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

Agrupament escolta
Lluïsos de Gràcia

Plaça del Nord, 7
93 340 34 50

Agrupament escolta
Montnegre-Josep Carner

Santa Magdalena, 12-14
93 340 34 50

Assemblea de Joves
de Gràcia

Ros d’Olano, 39
www.aj-gracia.org

Associació de Pensionistes
de Penitents

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

Ateneu Independentista
La Torna

Sant Pere Màrtir, 37

Ateneu Popular La Barraqueta
Tordera, 34

www.graciaviva.cat

Ateneu Popular Rosa de Foc
Verntallat,26

www.ateneurosadefoc.org

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

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

Casal de gent gran
de Penitents

Pg. Vall d’Hebron, 76-78
93 212 60 62

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

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

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

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

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

Sicília, 321
93 459 12 28

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

www.infoespai.org

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

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

Centre d’Iniciatives
La Quimera

Verdi, 28
www.laquimera.org

Centre d’Esplai Abat Cassià
Sors, 30 baixos

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

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

esplaijosepets@hotmail.com

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

 www.esplaiestel.com
trencaesquemes@hotmail.com

Caserna de la Guàrdia Urbana

93 237 32 20

Consell del Districte de Gràcia

93 402 70 00

Deixalleria de Gràcia-Collserola

900 70 20 30

Districte de Gràcia

93 291 66 78

Oficina d’Atenció Ciutadana i

Dependències Municipals

93 402 70 00

Serveis Socials i Atenció Primà-

ria (El Coll)

93 256 28 88

Serveis Socials i Atenció Primà-

ria (Rius i Taulet)

93 291 43 25

Atenció ciutadana

93 402 70 00

Bombers

080

Guàrdia Urbana

092

Telèfons d’interès

Altres telèfons

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

www.caputxins.org

Centre d’Esplai
Sant Felip Neri “JASD”

Carrer del Sol, 8
93 218 24 83

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

Centre de Lleure Elaia
Bonavista, 6
93 218 37 68

Espai Jove Gràcia
Gran de Gràcia, 190-192

www.cjb.cat

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

Esplai La Salut
Larrard, 45
93 284 18 01

 Esplai Rikki-Rikki-Tavi
Ros de Olano, 9
93 237 50 31/
93 218 19 64
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Política
El cap policial que va actuar contra

els Tres de Gràcia i l’AJG, a la presó
El cas Saratoga esquitxa Martín Pujal/Moreno Ameribia, les dues identitats de ‘Jordi’

“Vamos a por la Assem-

blea de Joves”. Aquesta

va ser la frase lapidària

que va pronunciar a

mitjans d’abril de 2002

l’aleshores cap de la

brigada d’informació del

Cos Nacional de Policia,

l’anomenat Jordi, l’ins-

pector 74.977, que

respon almenys a dues

identitats, José Javier

Martín Pujal o Ignacio

Moreno Ameribia, si es

fa cas dels noms que ha

utilitzat en les quatre

denúncies per tortures a

les quals s’ha hagut

d’enfrontar en els úl-

tims anys. Jordi ha estat

detingut dues vegades

en els últims quinze

dies en relació al cas

Saratoga i el jutge va

decretar dilluns presó

sense fiança.

UNA PANCARTA ENQUÈ ES DEMANAVA L’ABSOLUCIÓ DELS TRES DE GRÀCIA

ALBERT BALANZÀ

Martín Pujal/Moreno Ameribia
està acusat de suborn i associa-
ció il·lícita pel jutjat d’instruc-
ció número 33, que el respon-
sabilitza de pertànyer en quali-
tat d’extorsionador a la trama de
proxenetisme que ja ha sumat
una vintena de detencions en els
últims dies. Jordi va ser detin-
gut, de fet, sense que sortís a la
llum pública, per primera vega-
da fa quinze dies, però les gesti-
ons de la seva dona, que treballa
a la delegació del govern, van
aconseguir que fos posat en lli-
bertat. Dijous passat va ser de-
tingut de nou i va quedar arres-
tat tot el cap de setmana fins que

dilluns va entrar a presó. A la
seva taquilla, segons apunta en
el seu últim número la revista
Directa, s’hi hauria trobat coca-
ïna, 45 passaports i joies roba-
des que havien estat incautades
a una prostituta en el decurs
d’una operació al
Raval. El 2007,
aquest excap de
la Brigada Pro-
vincial d’Infor-
mació de la poli-
cia espanyola ja
va ser detingut
acusat d’extorquir el club
Saratoga, als responsables del
qual demanava 3.000 euros per
mirar cap a una altra banda i evi-

ARXIU

breus

La consellera de

Joventut nova

s’estrena el 5-M

Míriam Carracedo, responsable
de Moviments Socials de l’exe-
cutiva del PSC i nova conselle-
ra de Joventut, s’estrenarà en el
càrrec el pròxim 5 de maig en
el ple del districte. Carracedo,
que tal com va avançar la set-
mana passada L’Independent
substitueix l’exportaveu del PSC
al districte i exconsellera de Jo-
ventut i Drets Civils, Alícia
Fernández, té previst prendre
possessió del càrrec després de
Setmana Santa i fer en les prò-
ximes setmanes el traspàs de
poders amb la seva antecesso-
ra, que encara s’encarregarà de
la redacció del reglament de l’Es-
pai Jove del carrer Gran. 

5

tar així possibles operacions
policials.
La investigació sobre la partici-
pació de Jordi a la trama encara
està oberta i remet a la relació
del cap policial amb advocats i
funcionaris de l’Ajuntament de

Barcelona, amb
vincles al dis-
tricte de l’Ei-
xample, els
quals haurien
cobrat minutes
elevades a amos
de prostíbuls.

L’operació contra els Tres de Grà-
cia i l’Assemblea de Joves de Grà-
cia es remunta a l’abril de 2002,
quan un jove va ser detingut per

Els joves detinguts

a Gràcia el 2002 van

denunciar tortures

de l’imputat

cremar un caixer automàtic i a
aquesta detenció la van seguir set
més, tres de les quals a Gràcia,
que van comportar l’escorcoll del
local de l’AJG a Torrent de l’Olla
amb Ros de Olano. Als anome-
nats Tres de Gràcia se’ls va acu-
sar de terrorisme i de formar part
d’un fins aleshores desconegut
Escamot Barcelona d’Allibera-
ment Nacional (EBAN). Els jo-
ves, molt implicats en la xarxa
social i d’entitats de la Vila, van
aconseguir treure multituds al
carrer en diverses manifestacions
i van denunciar tortures dirigi-
des per l’ara excap policial detin-
gut. Els Tres de Gràcia van ser
absolts sense judici. 

PSC i CiU acosten

posicions en

un esmorzar

El regidor del districte i primer
secretari del PSC, Guillem
Espriu, i el portaveu del grup
municipal de CiU, Carles
Agustí, han acostat posicions
aquesta setmana amb vista a
explorar futurs acords que
alleugin la situació de govern
en minoria que ara viu l’equip
de govern format pel PSC i
ICV-EUiA. La trobada, que es
va produir dimarts en el marc
d’un esmorzar, va servir per fer
un repàs general dels acords del
Pla d’Actuació del Districte,
alguns dels quals van ser incor-
porats per CiU al document
inicial. Fonts coneixedores del
contingut de la trobada també
apunten que Espriu va dema-
nar suport concret de la fede-
ració nacionalista en la reestruc-
turació d’equipaments a la
Sedeta. 

El Districte nega un possible

cas de corrupció per llicències

A.B.

La presentació d’una querella
contra funcionaris i càrrecs del
districte de Gràcia per un pro-
cés d’atorgament de llicència sota
sospita de suborn, pendent en-
cara de la seva admissió a trà-
mit, ha disparat totes les alarmes
a Rius i Taulet. La querella, a la
qual ha tingut accés L’Indepen-

dent, va ser presentada el passat
5 de març per la propietària de
l’Store Cafè de Travessera de Dalt
amb Verdi, María Icíar Fer-
nández Ortega, i ratificada per
la querellant divendres passat al
jutjat d’instrucció número 9 de
Barcelona.
La querellant, segons ha explicat
el seu advocat Rubén Romero,
denuncia uns fets “concrets i

greus” pels quals un inspector del
districte, dos càrrecs vinculats al
PP i un membre de la direcció
tècnica del districte haurien es-
tat implicats en el cobrament de
diners i en la negociació d’una
llicència per a un establiment de
cafeteria. Fonts del districte s’han
negat a donar validesa a la que-
rella des del moment que no els
ha estat notificada i alguns dels

Una querella apunta a quatre funcionaris i càrrecs municipals

L’STORE CAFE, A LA TRAVESSERA DE DALT

JAVI SORIA

implicats vinculats al PP han ne-
gat qualsevol relació amb els fets
delictius més enllà d’assessorar la

demandant. CiU ha demanat una
junta de portaveus extraordinà-
ria per aclarir el cas. 
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Societat
L’estudi de Mobilitat proposa l’adéu

total o parcial de les pilones existents
Admet que el sistema ha generat confusió entre els conductors i inseguretat al vianant

breus

Veïns de Lesseps

donen una carta

a l’alcalde Hereu

L’Associació de Veïns i Co-
merciants de la plaça Lesseps
lliurarà una carta a l’alcalde de
Barcelona, Jordi Hereu, en
l’acte d’inauguració de l’espai
el proper diumenge 5 d’abril.
En aquest escrit, els veïns re-
cullen les seves inquietuds so-
bre la plaça Lesseps i tot un
seguit de reivindicacions per
millorar l’espai que han estat
treballant des que es va anun-
ciar la creació d’aquesta asso-
ciació, com que hi hagi més
verd o que sigui una plaça se-
gura. A més, el col.lectiu
instal.larà una paradeta davant
la biblioteca Jaume Fuster per
informar sobre l’existència de
l’associació de veïns i comer-
ciants i repartiran enganxines
i tríptics amb les peticions lliu-
rades a Hereu. 

Els Bastoners

celebren la

desena diada

En el marc de la Mostra d’En-
titats de Gràcia, l’Esbart Com-
tal i els Bastoners de Gràcia
convoquen la seva desena dia-
da el proper 18 d’abril en què
participaran les colles infantils
i les colles grans. Per una ban-
da, la cercavila dels bastoners
més petits serà pel passeig de
Sant Joan, mentre que les co-
lles grans sortiran de la mos-
tra, per seguir per Tordera,
Quevedo, John Lennon,
Puigmartí, Virreina, Astúries,
Diamant, Revolució, Ramon i
Cajal, Xiquets de Valls i aca-
bar a la plaça de Rius i Taulet,
on es farà una ballada final de
colles i el lliurament de re-
cords. 

Després de mesos d’es-

pera, la comissió de

Mobilitat ha presentat

aquest dijous l’estudi de

per avaluar l’actual

funcionament de les dues

superilles de vianants

que es van inaugurar ara

fa dos anys a l’entorn de

la plaça Rius i Taulet i del

carrer Verdi. L’estudi no

estalvia autocrítica en el

sistema més polèmic, el

de la regulació del tràn-

sit intern a través de

pilones, i proposa l’elimi-

nació total o parcial dels

tres pivots mòbils exis-

tents a Perla, Encarnació

i Torrent del Remei.

ALBERT BALANZÀ

La diagnosi de l’estudi de Mobili-
tat, presentat aquest dijous en
comissió, és clar a l’hora de plan-
tejar en la majoria de les opcions
l’eliminació del sistema de pilo-
nes que ara mateix hi ha instal·-
lades al nucli històric de la Vila.
Amb el benentès que la decisió
final es prendrà “de forma parti-
cipativa”, l’estudi encarregat pel
Districte de Gràcia planteja la
millora del sistema actual, l’elimi-
nació de les pilones d’Encarnació
i Torrent del remei i la continuï-
tat de la de la Perla, la substitució
de les pilones retràctils per un nou
sistema de reconeixement de ma-
trícules que han anomenat pilones
virtuals i l’eliminació total i el tren-
cament encara més agosarat d’iti-
neraris rectilinis, és a dir, que per
exemple tampoc al tram Mont-
seny-Perla-Sant Lluís es pugui cir-
cular de punta a punta.

L’estudi insisteix en la validesa del
pla de mobilitat concebut pel
Districte en l’anterior mandat per
reduir el trànsit intern i derivar-
lo als grans eixos com Gran de
Gràcia, Còrsega o les Travesse-
res, malgrat les crítiques que va
rebre per part de comerciants i
conductors sobretot. Però alho-
ra l’estudi no estalvia crítiques al
sistema de pilones. Aquí, dues
frases de l’estudi són plenament
aclaridores: “es constaten dificul-
tats de manteniment del sistema
des del punt de vista tecnològic i
confusió entre els conductors, que
no entenen els horaris de funcio-
nament” o bé “les pilones no són
un obstacle per a les motocicle-
tes i ciclomotors; aquest fet pro-
voca inseguretat al vianant a de-
terminats carrers, ja que no es-
pera trobar-se cap vehicle”. 

ARXIU

El trànsit intern a Gràcia

s’ha reduït en un 14 per cent

La dada de la qual el Districte
de Gràcia està més satisfet a l’ho-
ra d’avaluar l’aposta per les
superilles de vianants és la reduc-
ció global del trànsit en un 14
per cent, cosa que no ha anat en
detriment de la distribució de
mercaderies, un dels fets que
més angoixa va causar entre co-
merciants i propietaris de tallers
en el debat previ a l’execució de
les superilles. Tot i així, l’estudi
també admet que “a vegades” els
vehicles de mercaderies ocupen
places, voreres i carrers, com és

Salut Pública intensifica la captura

de coloms a quatre punts de Gràcia

M. DÍAZ

Les places del Raspall, Trilla, John
Lennon i la Gal.la Placídia són
els quatre punts de Gràcia que
l’Agència de Salut Pública ha de-
tectat com a punts d’alimentació
continuada de coloms. Al llarg
dels darrers mesos, l’organisme
ha fet un estudi de camp per lo-
calitzar on hi ha alimentadors que

a diari deixen menjar per als co-
loms. Un cop identificats aquests
quatre punts, l’agència intensifi-
carà les captures dels ocells amb
una xarxa a peu de carrer. Els
coloms atrapats seran sacrificats
de manera que no pateixin i es
farà el tractament de residus que
marca la llei. Des de l’Agència
de Salut Pública alerten que l’ali-
mentació de coloms afecta la qua-

Trilla, Raspall, John Lennon i Gal.la Placídia, els indrets escollits

litat de vida de l’animal, ja que
es reprodueix dos cops més del
que seria habitual i la colònia aug-
menta de forma incontrolada.
D’ofici, la Guàrdia Urbana s’en-
carrega d’avisar a aquelles perso-
nes que alimenten aquestes aus
atès que està prohibit depositar
menjar al carrer. Els alimenta-
dors també poden rebre sancions
econòmiques. 

Els Castellers de la Vila de Grà-
cia van descarregar, diumen-
ge passat en una actuació a
l’Esquerra de l’Eixample, per
primera vegada enguany tres
castells de set, incorporant al
repertori d’anteriors actuaci-
ons el 4 amb l’agulla. Totes tres
construccions van ser descar-
regades amb seguretat. El fet
més remarcable va ser veure
tres enxanetes diferents coro-
nant els tres castells, cosa gens
habitual i que fa mirar als blaus
amb optimisme el tram de tem-
porada que ara encaren, amb
la Diada de la Independència
a la plaça Revolució el dia 19

CEDIDA: PATRICIA BARBERÀ

crònica blava

d’abril com a proper repte de
la colla. 

Raimon Garriga

ben visible a la plaça Revolució,
“mentre hi ha places de càrrega
i descàrrega lliures a prop”.
També passa això, diu l’estudi,
amb les motos que aparquen
sobre voreres quan hi ha places
lliures senyalitzades a prop. La
diagnosi de funcionament,
apunta finalment l’estudi, tam-
bé ha registrat un increment de
l’ús de la bicicleta en un 10 per
cent i subratlla que a finals de
2009 s’haurà incrementat l’es-
pai per a vianants en 30.000
metres quadrats.

UN OPERARI REPARA LA PILONA DEL CARRER LA PERLA
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Educació anuncia la possibilitat de

crear un segon grup al CEIP Bailèn
L’organisme entona un ‘mea culpa’ pel fracàs de la primera reunió informativa

Si la demanda del CEIP

Bailèn en el període de

preinscripció supera les

25 places i permet crear

un segon grup, el Consor-

ci d’Educació de Barcelo-

na obrirà aquesta segona

línia de P3 amb caràcter

excepcional en aquest

nou centre, que al setem-

bre començarà a funcio-

nar en mòduls a la plaça

del Poble Romaní fins

que s’acabi de construir

l’escola definitiva a les

finques dels carrers

Bailèn i Quevedo.

MERITXELL DÍAZ

Aquest és el compromís del Con-
sorci, anunciat en la segona reu-
nió informativa sobre el CEIP
Bailèn, celebrada dimecres fruit
del descontent de les famílies as-
sistents a la primera i que en van
reivindicar una de nova. La crea-
ció de la nova línia dependrà de
si, completat el primer grup de
25, de les segones a les sisenes
opcions de les famílies en la
preinscripció hi ha una vintena
d’interessats en entrar al nou CEIP
que permetin omplir aquesta se-
gona classe de 25 infants.
La preinscripció als centres esco-
lars acaba aquest divendres 3,
però la decisió del Consorci so-
bre la segona línia no es donarà a
conèixer fins al 19 de maig, el dia
que surten les llistes definitives de
matriculació. “Un segon grup do-
naria més consistència a l’escola i
permetria que agafés una dimen-
sió més forta des de l’inici”, va
assegurar Manel Blasco, gerent del
Consorci.
La de dimecres era la segona re-
unió informativa sobre el nou
CEIP Bailèn, a petició de les fa-
mílies interessades en el centre
que van assistir a una primera

trobada el 18 d’abril on “no es
van respondre la majoria de les
qüestions senzilles, bàsiques i di-
rectes que es van formular” i on
no només hi va ser present la nova
directora del centre, Cristina Fra-
ga. El Consorci va assumir res-
ponsabilitats pel fracàs d’aquella
reunió i dimecres va admetre, en
paraules de Manel Blasco, que
“els únics responsables d’aquelles
crítiques vam ser nosaltres”.
Aquests dies pares i mares han
viscut un debat encès pel resultat
d’aquella reunió en una llista de
correu a internet.
La nova directora del centre va
presentar també dimecres la línia
pedagògica, que es basarà en el
treball per projectes i per racons,
la introducció de les noves tecno-
logies i la psicomotricitat i l’ex-
pressió corporal. 

FONT: CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA

Els mòduls provisionals,

construïts abans de l’estiu

La construcció dels mòduls pro-
visionals del CEIP Bailèn a la
plaça del Poble Romaní comen-
çarà d’immediat i les obres es-
taran enllestides abans de l’es-
tiu. Aquests barracons se situa-
ran sobre les lloses del pàrquing.
“Les lloses suporten una càrre-
ga màxima de 500 quilograms i
el pes dels mòduls serà de 100”,
va explicar Manel Blasco. Per
evitar noves obres, ara es
construiran les aules de P3, P4,
P5 i primer de primària, atès
que es preveu que les actuaci-

ons de l’escola al carrer Bailèn
s’allarguin entre tres i quatre
anys. Una de les principals pre-
ocupacions de les famílies és
el pipican que hi haurà al cos-
tat dels mòduls, que el Distric-
te va assegurar que quedarà
tancat i que els serveis de nete-
ja eliminaran totes les olors. El
Consorci va explicar que no-
més la compra de les tres fin-
ques situades a Bailèn 225-231
i Quevedo 14-26 s’equipara al
cost de construir quatre noves
escoles.

M. DÍAZ

Un total de 165 gats de carrer
han estat esterilitzats a Gràcia
aquest 2008, segons les dades
aportades per la Fundació
Altarriba en el consell de Medi
Ambient i Sostenibilitat.
D’aquesta manera ja hi ha una
vintena de colònies de gats con-
trolades a tot el districte. Des
de la Fundació Altarriba i
Progat es treballa per a la de-
tecció d’aquests col·lectius
d’animals que viuen a espais
públics, sobretot a parcs i a
interiors d’illes de cases. Un
cop localitzats, esterilitzen els
felins i els fan un control vete-
rinari. Una xarxa de graciencs
voluntaris, sobretot dones, s’en-
carreguen de l’alimentació,
amb pinso sec i aigua, per
mantenir els animals en bon
estat. Una d’aquestes colònies
controlades de gats es troba a
Kan Titella, l’antiga casa
okupada al carrer Astúries. La
Fundació Altarriba va arribar
a un acord amb el propietari
del solar perquè els voluntaris
de l’organització disposessin de
les claus de l’edifici per entrar
a alimentar els animals a canvi
d’anar netejant Kan Titella.
Així, des de fa mig any, uns
veïns s’encarreguen de buidar
la casa, una petició que el Dis-
tricte havia fet en repetides
ocasions a la propietat de l’im-
moble. També hi ha colònies
de gats al Park Güell, a la
Creueta del Coll, al carrer Sant
Pere Màrtir, als jardins Mes-
tre Balcells, a Travessera de
Gràcia 117, al carrer Gran 83,
al Parc Sanitari Pere Virgili i
diverses d’elles a la zona de
Vallcarca, on aprofiten els edi-
ficis buits. 

Gràcia té 20

colònies

de gats

controlades
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ARAPDIS, el Banc d’Aliments i

l’Europa, premis Vila de Gràcia

M.D.

Fa vint anys que el psiquiatre
Ramon Blasi va crear ARAPDIS,
una associació sense ànim de lu-
cre que treballa en l’atenció de
persones disminuïdes en la seva
integració laboral. L’associació
disposa de pisos assistits, pisos
autònoms, clubs socials, ateneus
culturals, centres de dia i tallers-
escola. La tasca de Ramon Blasi
a Gràcia fins ara havia estat guar-
donada amb el XIII Premi Soli-
daritat l’any 1999. Ara, el Dis-
tricte ha decidit atorgar al psi-
quiatre el Premi d’Honor de Grà-
cia a títol individual per “haver
fet de Gràcia un barri de refe-
rència en l’àmbit de la rehabili-
tació psicosocial i integració
sociolaboral, a través del seu tre-
ball continuat en l’àmbit de la
salut mental”. El Premi d’Honor
a títol col·lectiu és per al Banc
d’Aliments de les parròquies de
la Salut i el Coll, per la seva con-
tinuada labor en benefici dels més
desfavorits.
L’escola de futbol del Club Espor-
tiu Europa és el Premi a la mi-
llor iniciativa pedagògica espor-
tiva i d’educació reglada i no re-
glada, per ser un club pioner en

l’aportació educativa de l’esport.
El cronista gracienc Josep Maria
Contel serà guardonat amb el

Premi a la millor iniciativa en
defensa de les llibertats nacionals
de Catalunya, per plasmar
editorialment la lluita solidària
dels graciencs per les seves lliber-
tats en els moments més difícils
de la seva història. Contel va
publicar l’any passat el llibre Grà-
cia, temps de bombes, temps de

El jurat guardona veïns com Josep Maria Contel i Conxa Garcia

GUILLAUME DE BODE

Dijous 16 d’abril el CAT

acollirà una nova edició

del lliurament dels pre-

mis Vila de Gràcia, que

enguany reconeixerà la

tasca en els premis prin-

cipals d’entitats com

ARAPDIS, el Banc d’Ali-

ments i l’escola de futbol

base del Club Esportiu

Europa. En la resta de

categories dels premis

també es guardonarà la

feina d’aquests últims

anys de veïns significa-

tius com l’historiador i

fotoperiodista Josep

Maria Contel o la filòloga

Conxa García.

MERITXELL DÍAZ

refugis. La periodista Conxa
Garcia, col.laboradora de L’Inde-
pendent a la secció Ull de Dona,
rep el Premi a la millor actuació
comunicativa.
El centre Eneida, per la seva de-
dicació a la promoció de la
sostenibilitat medioambiental,
rebrà el Premi a la millor acció
en defensa de la sostenibilitat,
mentre que la Fundació Acció
Solidària, el de millor acció en
defensa dels valors cívics. La bo-
tiga Bateau Lune és el Premi al
projecte comercial i a Antoni
González, pel llibre El Camp d’en
Grassot, Família i Territori, el
Districte li concedirà el guardó
a la millor tasca de divulgació
històrica. 

El centre Eneida

rep el guardó a

la promoció

mediambiental

MERITXELL DÍAZ

RAMON BLASI

SAMUEL RODRÍGUEZ

JOSEP MARIA CONTEL

CEDIDA

CONXA GARCIA
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Casal: Els Torrats + Picos

Pardos.

Casal de Joves del Coll (Al-

dea, 15), a les 21.30

Concert: The Not

Knowing + The singer

not the song.

La Cova de les Cultures (Àn-

gel, 12), a les 21.30

Concert: Marc Duran-

deau.

Astrolabi (Martínez de la

Rosa, 12), a les 21.30

Concert: Oniric + His

Majesty The King.

XXIIè Concurs de Teatre

Català a Gràcia del Centre:

Mitges verdes, amb el

Grup Acte Quatre de

Granollers.

El Centre (Ros de Olano, 9),

a les 18 h

Jam Session de música afri-

cana: ETO.

Elèctric Bar (Travessera de

Gràcia, 233), a les 21 h

9è Trimestre de Poesia:

Joan Vinuesa i Lina

Giralt.

Heliogàbal (Ramon i Cajal,

80), a les 22 h

Heliogàbal (Ramon i Cajal,

80), a les 22 h

Representació teatral: Pe-

ter Shafer.

El Cercle (Santa Magdale-

na, 12), a les 22 h

� 5 d’abril

Inauguració de la plaça

Lesseps.

Plaça Lesseps, al matí

Partit de tennis taula.

El Centre (Ros de Olano, 9),

a les 11 h

Representació teatral: Pe-

ter Shafer.

El Cercle (Santa Magdale-

na, 12), a les 18 h

EXPOSICIONS

� 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)

Exposició: Turbio, de

Marta Altieri..

Galeria Espai[b] (Torrent

de l’Olla, 158)

� Del 4 al 8 d’abril

Exposició: There, de set

estudiants de la Chelsea

School of Art and Design.

Untitled BCN (Topazi, 14)

� 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 12 d’abril

Exposició fotogràfica:

Castellers de la Vila de

Gràcia.

El Cercle (Santa Magda-

lena, 12)

� Fins al 18 d’abril

Exposició de dibuixos:

De Barcelona al món.

Centre Cívic La Sedeta

(Sicília, 321)

Exposició: Abstracte-

urbà.

Paspartú (Verdi, 5)

� Fins al 24 d’abril

Exposició: Parc dels

Tres Turons.

Centre Cívic El Coll (Al-

dea, 15)

� Fins al 30 d’abril

Exposició: Mestres

d’art, d’Andrea Contino i

Kton i Cia.

Espai Jove de Gràcia

(Gran de Gràcia, 190)

Exposició de fotografia:

Musical Ojos Cromáti-

cos.

L’Animatric, a l’Elèctric. La primera Trobada Internaci-

onal de Curtmetratges d’Animació proposa un viatge a

través de la història de l’animació, des dels seus inicis

fins a l’actualitat. Cada dilluns d’abril es presentarà una

sessió dividida en dues parts: una d’històrica i l’altra de-

dicada a visionar obres d’autors novells de diferents parts

del planeta. L’Animatric està organitzar per Marcel Cifré

amb Milene Moraes i Víctor Moreno.

Dilluns 6 d’abril, a les 22 h

Elèctric Bar (Travessera de Gràcia, 233)

recomanem

Heliogàbal (Ramon i Cajal,

80)

Exposició de fotografia:

Luces de Agua.

La Cova de les Cultures (Àn-

gel, 12)

Exposició de fotografia:

Baixamar.

Galeria H
2
O (Verdi, 158)

INFANTILS

� 5 d’abril

Màgia: El Reciclatores y

las 3 R, amb El Gran

Maximiliano.

Lluïsos (Plaça del Nord, 7),

a les 12 h

ACTES

� 3 d’abril

Kafeta: Taller d’Autoes-

top, amb Stefan Blasel.

Ateneu Rosa de Foc

(Verntallat, 26), 20 h

XXII Festival Tradicionàrius:

Cercavila i festa de clo-

enda amb les colles de

cultura de Gràcia, con-

cert amb Felpeyu i ball

amb els Grollers de Sa

Factoria.

CAT (Travessia de Sant

Antoni, 6), a les 21 h

Concert: God Willing i Uni-

corn.

Heliogàbal (Ramon i Cajal,

80), a les 21 h

Concert: Irakunda.

CC La Sedeta (Sicília, 321),

a les 21 h

Concert d’aniversari del

Consell Nacional de la Jo-

ventut de Catalunya: 30

anys fent xarxa.

Espai Jove de Gràcia (Gran

de Gràcia, 190), 21 h

Biblioteca de nit: Què pots

fer amb els apunts vells?

Taller d’origami.

Biblioteca Vila de Gràcia

(Torrent de l’Olla, 104), a

les 21.30

Jamm Tradicional Folk.

La Cova de les Cultures (Àn-

gel, 12), a les 21.30

Torneig Social d’Escacs.

El Centre (Ros de Olano, 9),

a les 21.30

Concert: Presidente.

Astrolabi (Martínez de la

Rosa, 12), a les 22.30

Concert de música brasile-

ra: Darlly Maia.

Elèctric Bar (Travessera de

Gràcia, 233), a les 23 h

� 4 d’abril

Concert de música

afrobeat: Kwame Afrovi-

bes.

Elèctric Bar (Travessera de

Gràcia, 233), a les 21 i a

les 23 h

Concert de primavera del

� 6 d’abril

Trobada Internacional de

Curtmetratges d’Anima-

ció: Animatric.

Elèctric Bar (Travessera

de Gràcia, 233), 22 h

� 7 d’abril

Concert de Setmana Santa

- Recital de música sacra:

Anna Belén Gómez, so-

prano; Emanuela Mar-

telli, soprano, i Manuel

Ruiz, piano.

Oratori Sant Felip Neri

(Sol, 8), a les 20.30

MeNeO.

La Cova de les Cultures

(Àngel, 12), a les 21 h

Narracions: Aladas,

amb Numancia Rojas..

Elèctric Bar (Travessera

de Gràcia, 233), 22 h

� 8 d’abril

Inauguració de l’exposi-

ció de fotografia: Luces

de Agua.

La Cova de les Cultures

(Àngel, 12), a les 21.30

Jazz: HAT.

Elèctric Bar (Travessera

de Gràcia, 233),  22 h

Concert: Tu Madre.

Heliogàbal (Ramon i

Cajal, 80), a les 22 h

� 9 d’abril

Concert: Very Pomelo.

Heliogàbal (Ramon i

Cajal, 80), a les 22 h

Concert folk indie: El ata-

ud del contorsionista.

Elèctric Bar (Travessera

de Gràcia, 233), 22 h

Concer reggae/funk/afro:

One world.

Elèctric Bar (Travessera

de Gràcia, 233), 23 h

CONCURSOS

� Fins al 16 de maig

I Concurs Jove de Tex-

tos Periodístics. El con-

curs està obert a joves

d’entre 12 i 18 anys que

vulguin escriure una no-

tícia, entrevista o repor-

tatge vinculat a Gràcia. El

text s’ha de publicar en

llengua catalana.

L’Independent de Gràcia

(La Perla, 30, baixos). Més

informació: 93 217 44 10
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Cultura
El Teatreneu obre les seves sales

a companyies i artistes amateurs
L’obra ‘Ijamina’t’ i el músic Òscar Font inauguren aquest espai els dimarts i dimecres

El Teatreneu vol apostar

pels grups, associacions i

companyies de qualsevol

disciplina artística que tot

just comencen. Per això

acaba de posar en marxa

Escenari Obert, un projec-

te pel qual obre les seves

sales a propostes

amateurs. La iniciativa

pretén aprofitar les fran-

ges horàries buides en la

programació habitual del

teatre del carrer Terol. El

músic Òscar Font i la peça

Ijamina’t han estrenat

aquest Escenari Obert.

EL MÚSIC ÒSCAR FONT, EN EL SEU ESPECTACLE DELS DIMECRES

ÈRIC LLUENT

MERITXELL DÍAZ

La manca d’espais per tenir l’opor-
tunitat d’estrenar una obra de tea-
tre, una coreografia, un espectacle
de màgia o un monòleg és el mo-
tiu que ha portat al Teatreneu a en-
gegar Escenari Obert. La proposta
vol ser una plataforma per a totes
aquelles persones i companyies que
fan teatre, dansa, música o qualse-
vol altra disciplina i que volen mos-
trar al públic les seves propostes,
bé siguin de caràcter amateur com
novedoses. Segons fonts del
Teatreneu, la varietat en la progra-
mació de les sales del carrer Terol
facilita que aquest projecte tiri en-
davant ja que hi ha teatres a la ciu-
tat amb una cartellera molt rígida
que no podrien admetre nous es-
pectacles. Dins d’aquest Escenari
Obert, el músic Òscar Font porta
tots els dimecres un concert d’anèc-
dotes de músics catalans. L’espec-
tacle es basa en el seu llibre Musicari
anecdotal que recull tot un seguit
d’anècdotes de músics catalans i
que fa un apropament a la faceta

humana d’artistes com Woody
Allen, a través de malentesos, con-
fusions i bromes. En el llibre, que
ara porta a l’escenari, hi ha entre-
vistes a Pau Riba, Peret i Quimi
Portet, entre d’altres. Font va pre-
sentar aquesta incursió al món del
teatre a la 28è Festival Jazz de Ter-
rassa. El llibre del músic estarà a la
venda per Sant Jordi.
Altre espectacle que ha inaugurat
l’Escenari Obert és Ijamina’t, una
peça que aborda les relacions hu-
manes. L’obra es basa en una sèrie
de trobades fortuïtes de personat-
ges anònims en un banc que com-
parteixen les seves experiències.
Els artistes interessats en aprofitar
la iniciativa del Teatreneu només
han de deixar un dossier amb la
informació de l’espectacle perquè
la direcció de la sala pugui fer-ne
una valoració. 

Les sales del carrer Terol

estrenen el seu web

El Teatreneu acaba d’estrenar
web. Amb aquest salt a la xar-
xa, l’espai pretén mantenir ac-
tualitzada la informació sobre
les obres que té en cartellera i,
sobretot, afavorir les persones
que entrin a formar part del
Club Teatreneu, que disposa-
ran de descomptes per veure
els espectacles.
El Teatreneu va obrir les seves
portes a Gràcia fa 21 anys i va
començar apostant per textos
contemporanis. Des del 2002,
però, va decidir fer un gir en la

seva programació per donar-hi
cabuda a monòlegs, espectacles
d’improvisació i de màgia, en-
tre d’altres, per poder competir
amb la resta de sales de la ciu-
tat. El seu escenari ha servit de
trampolí per a monologuistes de
la talla d’Andreu Buenafuente i
Berto Romero. Ara fa poc més
d’un any, el Teatreneu va co-
mençar a oferir també obres de
teatre per als més menuts, un
públic que fins llavors era ex-
clusiu del Jove Teatre Regina,
al carrer Sèneca.

breus

El novè trimestre

de poesia, en

marxa a l’Helio

El novè trimestre de poesia de
l’Heliogàbal arrenca aquest diu-
menge amb l’actuació de Joan
Vinuesa i Lina Giralt. Al llarg
dels propers mesos es presen-
taran, entre d’altres, el recull de
poemes Tancat per mancances,
del poeta de Sant Celoni Pau
Gener Galin; Nueve fresquís-
simos d’Espanya, i la reedició de
la novel.la Los hechos Pérez. En
aquestes sessions de poesia es
podrà gaudir d’artistes habitu-
als, com Macromassa, Acci-
dents Polipoètics i Enric
Casasses, però també de noms
com 25 Hombres, Jesús Liza-
no, Martí Sales, Gerard Horta
i Triulet. 

L’Almeria Teatre

postposa la seva

inauguració

Tot i que encara no hi ha una
data exacta, l’Almeria Teatre
postposa la seva inauguració fins
passada la setmana santa. Si bé
inicialment s’havia anunciat que
aquesta nova sala del carrer
Sant Lluís aixecaria el teló
aquest 5 d’abril, un endarreri-
ment en les obres ha obligat a
ajornar la data unes setmanes.
Les actuacions de recuperació
de l’espai van començar a finals
d’any i han suposat la restaura-
ció del teatre, així com també
l’adequació a la normativa so-
bre accessibilitat i sortides
d’emergència. Les obres han
suposat un cost de prop de
300.000 euros. La primera obra
que es representarà a l’Almeria
Teatre és 5 noies i un vestit,
d’Alan Ball, autor també d’Ame-
rican Beauty i de la transgresso-
ra A dos metros bajo tierra. 

Neix un festival de l’escena

nacional independent a la KGB

M.D.

Hedtrip, (Lo:Muêso), Elvira,
Versatile i Dj. Héctor Malicia
conformen el cartell de la prime-
ra edició del Let’s Go Festival que
se celebrarà el proper 8 de maig
a la sala KGB. El Let’s Go Festi-
val està dedicat a l’escena musi-
cal nacional independent i neix
amb la voluntat de donar suport

a “aquelles bandes infravalorades
pel simple fet de ser d’aquí”, ex-
pliquen els organitzadors. “La
major part dels grups que actua-
ran pertanyen al segell aloud
music. Ens agrada per la seva fi-
losofia, ja que des del web es pot
descarregar la seva música de
forma gratuïta i fan hardcore,
rock...”, explica Diego Olmo, un
dels organitzadors. La carrera de

Hedtrip va començar fa deu anys
i ja té tres treballs editats. La im-
provisació i el caràcter experi-
mental defineixen (Lo:Muêso),
una banda barcelonina que pro-
posa temes que van des de l’indie
rock fins al posthardcore. Els
Elvira destaquen pel seu format
acústic i Versatile va presentar el
seu primer LP La habitación de
la luz (2008) consolidant-se com

(LO:MUÊSO), UN DELS GRUPS QUE PARTICIPARÀ AL FESTIVAL

CEDIDA

El Let’s Go Festival reunirà Elvira, Vertasile, Hedtrip i (Lo:Muêso)

un dels grups amb més projec-
ció del país.
Les entrades per al festival es po-
saran a la venda el proper 6 d’abril.

La voluntat dels organitzadors és
que es converteixi en un festival
bianual, a l’estil del Primavera
Club i el Primavera Sound. 
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•Duplicity. Dv i ds, 16.20, 19.10, 22.00,

00.40; de dg a dj, 16.20, 19.10, 22.00.

•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.

•La lista. Dv i ds, 16.15, 19.15, 22.15,

00.45; de dg a dj, 16.15, 19.15, 22.15.

CASABLANCA-KAPLAN. Pg.Gràcia, 115

•Sala 1: La teta asustada (VOSE). Passis:

16.00, 18.00, 20.00. La vida secreta

de las abejas (VOSE). Passi: 22.00.

•Sala 2: Cuento de Navidad (VOSE). Pas-

sis: 16.00, 18.50, 21.35.

CASABLANCA-GRÀCIA. Girona, 175.

Telèfon: 93 459 03 26.

•Sala 1: Bienvenidos al norte (VOSE).

Passis: de dv a dc, 15.55, 18.00, 20.05,

22.10..

•Sala 2: Notes al peu (VOSE). Passis:

dv, dg, dll, dm, 16.00, 18.00, 20.00,

22.00; ds, 16.00, 18.00, 20.00.

•Sala 3: Cerezos en flor (VOSE). Pas-

sis: 16.00. Che guerrilla (VOSE). Pas-

sis: 18.30, 21.00.

LAUREN GRÀCIA. Carrer Bailén, 205. Tel.

: 93 457 32 11.

•Sala 1: Los monstruos contra

alienígenas. Passis: 16.30, 18.30,

20.30, 22.30.

•Sala 2: Más allá de los sueños. Passis:

16.20, 19.20. Slumdog Millionaire.

Passis: 22.20.

•Sala 3: La lista. Passis: 16.00, 18.10,

20.20, 22.30.

•Sala 4: La duquesa. Passis: 16.15,

18.20, 20.25, 22.30.

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: The visitor (VOSE). Passis:

16.05, 18.15, 20.30, 22.40.

•Sala 3: Háblame de la lluvia (VOSE).

Passis: 16.00, 18.15, 20.30, 22.40.

CINEMES

BOSQUE MULTICINEMES. Rbla. del

Prat, 16 - Tel. 93 217 26 42.

•Monstruos contra alienígena. Dv i

ds, 16.00, 18.15, 20.10, 22.15,

00.40; dg a dj, 16.00, 18.15, 20.10,

22.15.

•Más allá de los sueños. De dv a dj,

16.00, 18.00.

•The reader. Dv i ds, 20.00, 22.20,

00.45; de dg a dj, 20.00, 22.20.

•Los abrazos rotos. Dv i ds, 16.15,

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

19.10, 22.05.

•Confesiones de una compradora

compulsiva. Dv i ds, 16.00, 18.10,

20.20, 22.30, 00.40; dg a dj, 16.00,

18.10, 20.20, 22.30.

•Slumdog Millionaire. Dv i ds, 16.00,

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

19.00, 22.00.

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

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

•Sala 4: La casa de mi padre (VOSE).

Passis: 16.15, 18.20, 20.20, 22.40. A

prop (curt). Passi: 22.05.

•Sala 5: La vida secreta de las abejas

(VOSE). Passis: 16.00, 18.15, 20.20, 22.40.

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

88 23.

•Sala A: La clase. (VOSE). Passis: 16.30.

Atanarjuat. (VOSE). Passis: 19.00, 22.00.

•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.

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.  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, 23.30. Zo. Dj, 20.30.

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

en Manhattan. Dv, 22 h. El tresor de

Peter Pan (infant). Ds, 17 h. Músics!.

Dc, 20.30.

•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, 23 h.

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.

Manu Badenes. Dv, 22.30. Este

sábado vaya por Dios. Ds, 22 h.

CULTURA

reportatge

L’escriptor Salman Rushdie presenta ‘L’encantadora de Florència’

Salman Rushdie (Bombay,
1967), l’autor de llibres tan im-
portants com Els fills de la Mit-
janit (1980), va veure com
l’Ayatollà Jomeiní li declarava
una fatwa –una yihad personal–
arrel de la publicació al 1988
de la seva novel.la Els versos sa-
tànics.¿La raó? Irreverència
envers Mahoma, el profeta is-
làmic. La raó vertadera? Enca-
ra no entenem que la ficció és
ficció: llibertat.
Això explica perquè dimarts a
les 19.30 hores, policia i Mos-
sos d’Esquadra escortaven l’en-
trada de la biblioteca Jaume
Fuster: Rushdie havia de do-
nar una conferència, juntament
amb l’escriptor colombià Juan
Gabriel Vásquez, per presentar
el seu últim llibre, L’encantado-
ra de Florència (2008). La con-
ferència, emmarcada en el ci-
cle El Valor de la Paraula, va
començar amb Salman Rush-
die recordant la seva primera
estada, tres anys enrere, inau-
gurant la biblioteca, el cicle, i
la novel·la Shalimar el pallasso,
acompanyat aleshores d’un al-
tre escriptor llatinoamericà,
Rodrigo Fresán.
L’encantadora de Florència
novel.la el viatge d’un estran-
ger a terres índies a finals del
segle XVI, quan aquest terri-

Unai Velasco

Orient i Occident, una il.lusió

Tant se val que a aques-

tes alçades tinguem ben

clar que la ficció és la

ficció i que la vida és la

vida, tot i que a vega-

des les seves fronteres

no siguin tan clares.

Avui en dia un escriptor

pot publicar una

novel.la deliberada-

ment fictícia i convertir-

se, tot i així, en la diana

declarada d’un enfron-

tament polític i religiós,

real i fanàtic. Parlem de

Salman Rushdie.

Juan Gabriel Vàsquez, el seu
contertulià, va demanar-li pels
orígens de la novel.la, que ell
creia trobar als 90, en un as-
saig en què Rushdie assenyala-
va la importància d’un perso-
natge com Maquiavel. L’escrip-
tor va confessar que aquesta
figura i la seva època l’havien
interessat moltíssim en la seva
joventut, però la llavor del seu
interès històric pel segle XVI
no germina fins al 2008, passa-
da la seva joventut i tota una
dècada dedicada a la documen-
tació. Rushdie ressalta, però,
que si una cosa resumeix la
novel.la –fent-se ressò de les Mil
i una nits–, aquesta cosa és la
necessitat humana d’explicar
històries per mostrar la nostra
identitat. Ja sigui a Florència o
a l’Índia. L’alteritat d’Orient i
Occident és, doncs, units així,
poc més que una il.lusió. 

tori estava sota el poder del rei
mongol Akbar el Gran. Un cop
allà, aquell, li explicarà la histò-
ria de Qara Köz, la princesa ocul-
ta, l’encantadora de Florència.
Una obra que parteix de fets his-
tòrics (el renaixement florentí, els
viatge a Orient...) –no debades

Rushdie és llicenciat en Història–
per després filar una història me-
ravellosa, en el seu sentit més
màgic. Aquest cop sí, dins de la
novel.la, realitat i ficció s’apro-
pen i es confonen, es barreja la
certesa amb la imprecisió,
Dràcula conviu amb Gengis
Khan.

L’ESCRIPTOR SALMAN RUSHDIE A LA BIBLIOTECA JAUME FUSTER

NONA CODINA

La llavor del seu

interès històric pel

segle XVI no

germina fins al 2008

M. D.

Un total de 9.000 persones han
assistit als concerts del XXII Fes-
tival Folk Internacional Tradicio-
nàrius, que clou la nit d’aquest
divendres 3. Després de les obres
de remodelació del CAT que van
durar dos anys i mig, i després
d’una edició amb l’espai ja nou
però amb les dates canviades,
aquesta ha estat la primera edi-
ció en el calendari habitual i a la
seu de sempre. “Les bones xifres
d’assistència ens evidencien que
el públic estava esperant que el
Tradicionàrius tornés a la seva
època habitual”, afirma Jordi
Fàbregas, un dels directors del
festival de folk per excel.lència.
La 22ena edició del festival clou
amb una cercavila de les colles de
cultura popular que arrenca a les
nou del vespre a la plaça de Rius
i Taulet i acaba al CAT. A conti-
nuació, els Felpeyu posaran la
música i els Grollers de sa Facto-
ria, el ball. Felpeyu és un grup de
música folk d’Astúries que porta
disset anys als escenaris. Els ma-
llorquins Grollers de Sa Factoria
són una formació d’escenari de
divuit músics, que combina de
manera natural tradició i moder-
nitat i barreja ritmes, instruments,

Felpeyu i Grollers de Sa

Factoria clouen el ‘Tradi’

sons i veus. Tant el concert com el
ball són gratuïts. A diferència d’al-
tres edicions, l’organització ha triat
el CAT com a escenari de la cloen-
da, en comptes de Rius i Taulet.
La música folk segueix gaudint de
bona salut. “En aquesta edició del
Tradicionàrius hem pogut veure
cares noves, tant entre els músics,
com entre el públic”, explica Fàbre-
gas i afegeix que “encara que podrí-
em dir que la música folk està con-
solidada, no podem encantar-nos en
cap moment”. D’aquí que en cada
edició introdueixin noves idees.

Punts de trobada

Al 1995 el CAT va començar a ce-
lebrar les sessions de Punt de Tro-
bada de la música folk, que després
d’anys sense fer-se, s’han recuperat
en aquesta edició. L’èxit d’aquestes
jams de folk han fet que el CAT i
l’Aula de Música Tradicional es plan-
tegin l’opció de mantenir el Punt
de Trobada al llarg de tot l’any. El
projecte s’iniciaria al setembre i es
faria un cop a la setmana. “Ens agra-
daria donar-li aquest espai a la mú-
sica folk en viu, perquè el públic
sàpiga que té un lloc on escoltar-la i
els músics sàpiguen que tenen un
escenari on experimentar”, conclou
Fàbregas. 

El festival de folk suma 9.000 assistents

UN BALL DE LA DARRERA EDICIÓ DEL FESTIVAL TRADICIONÀRIUS

CDIDA: CAT
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El femení i el juvenil del CE Europa

hauran de lluitar per la permanència
El juvenil A de Divisió d’Honor queda a l’espera d’un miracle per a la seva salvació

breus

El Tour passarà

pel carrer Gran

i Vallcarca

L’alta probabilitat que el Tour de
França passés per territori gra-
cienc, com ja va avançar aquest
setmanari el passat mes d’octu-
bre (vegeu l’Independent 270),
s’ha confirmat aquesta setmana.
El carrer Gran de Gràcia, la re-
modelada plaça Lesseps i l’avin-
guda Vallcarca veuran passar per
primer cop a la història la ron-
da ciclista francesa que, com ja
és habitual, visita any rere any
ciutats properes a les fronteres
de França. La cita serà el 10 de
juliol en una etapa catalogada
d’alta muntanya que sortirà de
l’avinguda Maria Cristina i ar-
ribarà fins a Andorra. 

El SaFa femení

visita Premià en

un duel de líders

L’equip femení del SaFa Claror
visita aquest cap de setmana la
pista del Premià en un partit
que enfronta el tercer (les
gracienques) i el segon classi-
ficat (les del Maresme) entre
les quals tan sols hi ha una vic-
tòria de diferència. Les jugado-
res gracienques han de guanyar
el matx i fer-se amb els dos punts
si volen seguir optant a l’ascens
ja que sembla que el primer,
segon i tercer estan a un nivell
molt diferenciat de la resta de
competidors, cosa que els ha
dut a guanyar tots els partits ex-
cepte els enfrontaments directes.
Amb tot, les gracienques estan
realitzant una temporada molt
regular en què han sumat 21 vic-
tòries i tres derrotes i en la qual
s’han reafirmat com la defensa
més segura del campionat amb
tan sols 890 punts encaixats, una
mitja de 37 per partit. 

Els equips femení i juve-

nil A del Club Esportiu

Europa arriben a final de

temporada amb la neces-

sitat de sumar punts el

primer, i amb l’esperança

d’un miracle el segon. Les

escapulades no ho tenen

del tot malament ja que

estan quartes per la cua –

a una posició del des-

cens– però mantenen una

distància de sis punts

amb les perseguidores,

el Levante Las Planas. Els

joves graciencs, per la

seva banda, ocupen la

zona de descens i depe-

nen de dels dos rivals

que tenen per davant a la

classificació.

ÈRIC LLUENT

Aquest cap de setmana el juvenil
A de l’Europa sortirà al camp amb
mig pensament posat en dos al-
tres equips del grup 3 de la Divi-
sió d’Honor, La Salle i el Ferrio-
lense. El primer millor que no
guanyi tot i que si ho fes, mate-
màticament no sentenciaria els
escapulats. El segon, com a molt,
pot sumar un punt en les dues
jornades que falten per no envi-
ar l’Europa directe al descens de
categoria. Totes aquestes condi-
cions, sempre comptant amb
l’obligació que els graciencs su-
min els sis punts que disputaran
aquest cap de setmana contra el
Lleida i a l’última jornada contra
el Mataró. La temporada passa-
da l’equip ja es va salvar in extre-
mis en l’últim minut del darrer
partit amb un gol de Golobart,
però la situació a la classificació

durant l’última jornada de l’any
passat era molt ajustada i hi ha-
via cinc equips en un marge de
tres punts, cosa que aquest any
no s’ha donat. Així doncs, el mà-
xim conjunt del futbol base
escapulat resta a l’espera d’un
miracle i d’una carambola.
Per la seva banda, el conjunt fe-
mení afronta les últimes cinc jor-
nades de la lliga amb un marge
de sis punts respecte el primer
equip que ocupa zona de descens,
el Levante Las Planas. En prin-
cipi, les jugadores gracienques
no han de tenir problemes per
continuar un any més al grup 3
de la Primera Nacional Femeni-
na ja que el calendari que els
queda fins al final les enfrontarà
a equips de la zona baixa de la
classificació. 

ÀNGEL GARRETA

El club signa convenis amb

els comerços de Gràcia

L’Europa ha firmat convenis de
col.laboració amb diferents en-
titats comercials del districte
per tal d’obrir-se al barri i do-
nar-se a conèixer. D’una ban-
da, s’ha formalitzat la col.labo-
ració entre l’entitat escapulada
i el cercador comercial Gracia-
divina.cat que a partir d’ara ser-
viran de plataforma per publi-
car via internet informacions del
club i dels comerços graciencs.
A més, durant el que resta de
temporada alguns dels comer-

ciants disposaran d’invitacions
al Nou Sardenya amb l’objec-
tiu de portar més gent al camp
cada diumenge. D’altra banda,
l’Europa ha signat recentment
un conveni de col.laboració
molt semblant a l’anterior amb
l’Associació de Comerciants
de Vallcarca i Rodalies, i està
en projecte fer coincidir la di-
ada del comerç de Vallcarca
amb un dia de partit, també
amb l’objectiu d’apropar més
persones a l’estadi.

UNA JUGADORA DEL FEMENÍ DE L’EUROPA

FUTBOL

TERCERA DIVISIÓ, GRUP 5

 32a jornada

Europa - Pobla Mafumet

 Resultat 31a jornada

Premià - Europa 1 - 1

 Resultat 30a jornada

Europa - Mataró 1 - 2

Classificació Punts

1 Espanyol B ........................................... 68

2 Reus ....................................................... 61

3 L’Hospitalet ........................................... 59

4 Premià ................................................... 55

5 Manlleu .................................................. 54

6 Santboià ................................................ 54

7 Vilanova i la Geltrú .............................. 45

8 Prat ......................................................... 45

9 Pobla Mafumet ..................................... 43

10 Amposta ................................................ 42

11 Europa .................................................. 38

...

18 Miapuesta .............................................. 27

19 Palamós ................................................ 26

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

DIVISIÓ D’HONOR, GRUP 3

 29a jornada

Europa - Lleida

 Resultat 28a jornada

Atlético Gramanet - Europa  1 - 1

 Resultat 27a jornada

Europa - L’Hospitalet  2 - 3

Classificació Punts

1 Barcelona .............................................. 65

2 Mallorca ................................................. 59

3 Espanyol ............................................... 57

4 Cornellà ................................................. 49

5 San Francisco ...................................... 45

6 Lleida ..................................................... 41

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

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

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

10 Atlético Gramanet ................................ 34

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

12 Ferriolense ........................................... 31

13 La Salle .................................................. 29

14 Europa .................................................. 27

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

16 Mataró .................................................... 11

LLIGA NACIONAL FEMENINA

 22a jornada

Europa - Lleida

 Resultat 21a jornada

Collerense - Europa 2 - 0

 Resultat 20a jornada

Europa - Sporting Atlético Ciutat 1 - 4

Classificació Punts

1 Collerense ............................................. 63

2 San Gabriel ........................................... 45

3 Espanyol B ........................................... 39

4 Girona ................................................... 36

5 Lleida ..................................................... 35

6 Tortosa .................................................. 34

7 L’Estartit B ............................................. 30

8 Vic .......................................................... 29

9 Barcelona B .......................................... 28

10 Sporting Atlético Ciutat ....................... 26

11 Europa .................................................. 24

12 Levante Las Planas ............................. 18

13 PBB La Roca ......................................... 17

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

BÀSQUET

resultats i classificacions

COPA CATALUNYA MASC., GRUP 2

 26a jornada

Gavà A -  SaFa-Claror

 Resultat 25a jornada

SaFa-Claror - Sitges Hotel Antemare 84 - 76

Classificació PG PP

1 CB Martorell ................................... 21 4

...

8 SaFa Claror ................................... 13 12

...

16 Siemens Cornellà B ....................... 1 24

SEGONA CATALANA, GRUP 3

  25a Jornada

CB Coll-Europa - Sant Just

 Resultat  25a jornada

C. Catòlic l’Hospitalet - CB Coll-Europa 60 - 62

Classificació PG PP

1 Sant Joan Despí ........................... 18 7

...

11 CB Coll- Europa A ........................ 10 15

...

16 Centre Catòlic ................................. 4 21

TERCERA CATALANA FEM., GRUP 1

 25a jornada

Pineda de Mar - SaFa-Claror

 Resultat 24a jornada

SaFa-Claror - Pineda de Mar 79 - 37

Classificació PG PP

1 CB Canet ........................................ 23 1

2 SaFa Claror ................................... 22 2

3 AB Premià ..................................... 21 3

...

16 Pineda de Mar ................................ 1 23

WATERPOLO

PRIMERA DIVISIÓ ESTATAL

  20a Jor.  La Latina  -  CN Catalunya

  19a Jor. CN Catalunya  -  Univ. Autónoma 9  - 7

HOQUEI

UE Claret aleví - Voltregà A 3 - 2

SEK Catalunya - UE Claret prebenjamí A 0 - 3

Tordera - UE Claret prebenjamí B 0 - 3
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Activitat econòmica

Un col.lectiu d’artesans prepara

una fira mensual a la Virreina

È. LLUENT

Les reunions s’estan succeint en-
tre els diferents artesans del dis-
tricte per tal d’aplegar el màxim
nombre de firaires participants.
Al bell mig d’una situació econò-
mica desfavorable per a tothom
i amb sector com l’artesania que
habitualment ja es troba en la
corda fluixa és clau afrontar el
futur amb noves propostes per tal
de donar-se a conèixer. Amb
aquesta filosofia l’Associació
d’Artesans  i Artesans Firaires de
Gràcia vol impulsar la Fira d’Ar-
tesania a Gràcia que tindrà lloc
probablement un cop al mes a la
plaça de la Virreina. Però no no-
més es tracta d’exposar i vendre
sinó de transmetre també una
part dels coneixements que els
artesans de Gràcia tenen en ca-
dascun dels seus oficis i especia-
litzacions, és per això que molts
d’ells en el propi local on treba-
llen ofereixen tallers i classes que,
alhora, serveixen per trobar un
relleu generacional en oficis so-
vint oblidats. Sebastian Sabelli,

president de l’associació, creu
que és bàsic ajuntar-se en base la
qualitat i els productes. “A més,

durant les fires no només sorti-
rem els firaires sinó que la idea
és que hi hagi altres tipus d’acti-
vitats com, per exemple, classes

La primera edició es planteja per a la segona setmana de juny

UN TALLER DELS ARTESANS QUE PROPOSEN FER AQUESTA FIRA MENSUAL

A les classes de swing

que es fan el darrer

diumenge de cada mes i

el mercat d’intercanvi

Xaingra, que es fa un

cop cada tres mesos,

ben aviat se sumarà una

nova activitat, de cair

econòmic, a la progra-

mació de cap de setma-

na de la plaça de la

Virreina. La fira d’arte-

sans de Gràcia és un

projecte que s’està a

punt de culminar per tal

d’oferir més projecció a

aquest sector comercial

de la Vila.

JAVI SORIA

de ioga obertes al públic. Amb el
temps anirem definint però el
que també és segur és que un 20
per cent de l’espai disponible es-
tarà dedicat a artistes, principal-
ment pintors, que vulguin apro-
fitar l’oportunitat”, afegeix
Sabelli.
Amb tot, ara només falta l’apro-
vació definitiva del Districte de
Gràcia, que no sembla que hagi
de ser un problema per a la rea-
lització d’aquesta fira, i la posa-
da en marxa durant el mes de juny
d’aquest mateix any. 

Molts ofereixen ja

tallers i classes per

trobar relleu

generacional
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Les sàvies paraules del

Ramon Estopà a l’Indepen-

dent de 20 de març m’ani-

men a afegir-hi un parell

d’idees. És cert, els sons

produïts a fort volum, poden

causar danys irreparables a

l’oïda, es tracta d’una

agressió física. Ara imagi-

nem-nos aquesta situació:

vostè sempre ha pensat que

la transcripció per a piano

que va fer Franz Liszt de la

sisena simfonia de Beetho-

ven, és una peça musical

meravellosa. Ara bé, vostè

és veí de Glen Gould i el sent

practicar, cada dia, durant

setmanes, darrere l’envà, un

fragment de la peça, que va

dels compassos 16 a 24, on

s’ha quedat aturat el geni

perfeccionista. Un decibe-

límetre no indicaria cap perill

per a la salut, ja que sola-

ment pot determinar la

intensitat del so, però la

repetició obsessiva del

fragment musical, esmorteï-

da per la paret, privant-lo de

la gamma completa de

freqüències i obligant-lo a

escoltar solament les que es

troben entre els 80 i els 500

hertzs, el trasbalsarà en pocs

dies. Li serà impossible

concentrar-se, començarà a

experimentar lapsus de

memòria, alteracions de la

son i de l’humor. Han passat

molts anys des que aguantà-

vem el soroll en nom del

progrés, ara el suportem en

nom de la cultura, la fressa

industrial ja no convenç. Però

un envà que no pot transme-

tre un so amb qualitat, no

hauria de transmetre cap. 
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El tema

és viu

la torratxaa peu de plaça

La Torna en temps de calçots

Maurici Rodon

Si alguna cosa bona

té aquesta època de

començament de la

primavera és la proli-

feració de calçotades

arreu del país. Fa dos

dissabtes en van

poder gaudir d’una

amb força pedigrí

gracienc: la tradicio-

nal calçotada de l’ate-

neu La Torna.

Avui en dia al carrer de Sant
Pere Màrtir s’hi estableix el lo-
cal social que no deixa de ser
una mostra d’una progressió
també generacional. Aquells lo-
cals cutres dels que gaudíem als
anys 90 (el Soroll! o l’antic Poca
Broma al carrer Vallfogona) han
passat a ser uns locals cuidats,
sense arribar a l’extrem de ser
pijos, amb una bona selecció de
licors, un horari respectuós
amb els veïns i un reguitzell d’ac-
tivitats que van més enllà de la
pròpia activitat política, com els
cursos de salsa o el servei de
guarderia infantil.

Aquí és on es nota ja la base tren-
tanyera de bona part dels torneros,
com també ho és el fet que des-
prés de molts anys de participar

La Torna ja fa un munt d’anys
que munta calçotades i que tre-
balla al barri. És un rara avis
producte dels convulsos anys
90 i del gust que va agafar l’in-
dependentisme català en aque-
lles èpoques per anar escin-
dint-se una i altra vegada de sí
mateix. Per sort la tradició
gracienca de muntar locals i
construir i partir d’ells la ca-
pelleta corresponent va perme-
tre l’establiment de l’Ateneu
Independentista Poca Broma
–als inicis– després rebatejat
definitivament com La Torna.

Han crescut amb el

barri, ficats en dues-

centes mil petites i

grans lluites

CEDIDA: LA TORNA

CENTENARS DE PERSONES VAN ASSISTIR A LA CALÇOTADA DE LA TORNA

ELS CALÇOTS I EL ROMESCO, PROTAGONISTES DE LA TROBADA

CEDIDES: LA TORNA

de les multitudinàries festes ma-
jors de la CPF a la Plaça del Di-
amant hagin optat per muntar
una festa al propi carrer a una
escala més humana lluny de les
aglomeracions massives i els pro-
blemes constants.
En definitiva un grup de gent
que han crescut amb el barri,
sempre ficats en les dues-centes
mil petites i grans lluites, ma-
nifestos i/o polèmiques que ens
han anat adobant el dia a dia a
la Vila durant tot aquest temps.

S’hi pot estar a favor o en con-
tra però en qualsevol cas un
contrapunt crític com el que
ha generat La Torna sempre
hauria de ser benvingut.
Potser sense aquesta empenta
avui en dia La Violeta ja seri-
en pisos en venda o el pregó
alternatiu de Festa Major no
seria ja una institució per no
parlar de la calçotada amb la
que obríem l’article: el romes-
co de fa dos dissabtes passarà
a la història.     


