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FUTBOL

L’esport base de

l’Europa, tocat pel

descens de juvenils

Suplement

DE VERD

Un espai de Turull

es convertirà en

un bosc visitable

Les festes alternatives, ara a Còrsega
Plaça del Poble Romaní el 2006,
carrer Còrsega el 2007, plaça del
Poble Romaní el 2008... i carrer
Còrsega el 2009. Aquesta serà
molt probablement la nova
reubicació de les festes alternati-
ves que en el marc de la Festa
Major no han deixat de ser itine-
rants en els últims quatre anys,

després que la remodelació de la
plaça del Diamant obligués a can-
viar d’espai als seus organitzadors
i trenqués una dinàmica de 13
anys ininterromputs.
La proposta de retorn a Còrsega,
malgrat la certa polèmica que va
suscitar fa dos anys entre comer-
ciants i veïns -i el fet que tampoc

ARXIU

agrada els organitzadors pel con-
trol policial i el descontrol dels llau-
ners- és l’única idea amb la qual
treballa ara el Districte. El trasllat
de Romaní a Còrsega s’ha de fer
enguany obligatòriament per la
instal·lació de barracons del CEIP
Bailèn a la plaça.

Pàgina  6

JAVI SORIA

Adéu a Can

Quimet, el de

les guitarres

Can Quimet, el bar de les
guitarres de la rambla de Prat,
va tancar portes diumenge 5
d’abril. L’Antoni, l’actual pro-
pietari, escurava un dels dar-
rers puros en una tauleta
il.luminada per una làmpada
d’època i amb un exemplar de
L’Independent de la setmana
anterior obert per la plana
d’esports que feia de tapet.

Pàgina 11
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Presumpció. Segona part

ull de dona

Nunila

Sara Reñé

L’altre dilluns vaig anar a La

Sedeta a escoltar la confe-

rència sobre l’avortament

del Grup Circare. Com el

que m’interessava era la

conferència, pensava

marxar sense veure

l’actuació de la contacontes

i humorista Nunila, a qui no

coneixia. Però una amiga

em va dir: “Queda’t, que és

molt bona”. I em vaig

quedar. La Nunila em va

fer riure com feia temps

que no reia. Fins i tot, en

algun moment se’m van

saltar les llàgrimes. La seva

paròdia de les obsessions,

maldecaps i culpes de

moltes dones estava del tot

encertada. Amb molt

humor i màgia però també

amb mola tendresa i

puntes de tristesa. I

reflexió i experiència.

Fins ara no han abundat

gaire les pallasses, però

sortosament cada vegada

n’hi ha més. Aquesta

setmana, per exemple,

s’inicia a l’espai Almazen

del Raval (Guifré,9) un cicle

de “clownes” on  actuaran

cinc pallasses diferents

entre les quals està Virginia

Imaz, amb els seu especta-

cle sobre estereotips

femenins. En mig de tanta

crisi, tant d’estrès, tanta

feina i tanta pressa el millor

que podem fer és anar a

veure-les o a veure la

Nunila o d’altres pallasses i

pallassos. I riure una mica i

somriure. 

Quan fa tres setmanes la propietària de l’Store Cafè de

Travessera de Dalt va començar una gira de mitjans de

comunicació per explicar la presentació d’una querella contra

un inspector de llicències del districte, dos càrrecs vinculats

al PP i un membre de la direcció tècnica del districte per un

presumpte delicte de suborn, tràfic d’influències, frau,

activitats prohibides a funcionaris públics i prevaricació, la

resposta del Districte de Gràcia va ser negar-ho tot. “No

existeix cap querella”, va ser la versió oficial. Òbviament,

quan els mitjans vam obtenir el paper en qüestió, vam poder

comprovar que el Districte no deia cap mentida -només les

querelles admeses a tràmit es comuniquen personalment a la

persona afectada- però també que no deia tota la veritat.

Aquest divendres ha passat ja un mes de tot allò, la quere-

lla ha estat admesa a tràmit i L’Independent publica ja els

noms i cognoms dels querellats, que deixen de ser “un

inspector de llicències del districte, dos càrrecs vinculats al

PP i un membre de la direcció tècnica del districte” per

convertir-se en l’inspector Josep Serrano; el portaveu del PP

a Gràcia, Albert Belón; l’advocat i dirigent del PP Antonio

Penalba; i la gerent del

districte, Mari Carmen

Fernández González. El

jutge ha trobat, en el resum

minuciós dels fets que hi ha

en les 15 pàgines de la

querella, prou motius per

començar a investigar. Per

això ha cridat a declarar el pròxim 9 de juliol els quatre

querellats en condició d’imputats “per tots els delictes”, tal

com afirma l’advocat de la propietària de l’Store Cafè.

De la polèmica, amb aquests elements, ja se’n poden extreure

diverses conclusions: una, que difícilment uns querellats tenen

a veure amb tots els presumptes delictes que la querellada els

imputa; dues, que l’Ajuntament s’ha enganxat els dits per no

atorgar una llicència per una qüestió de centìmetres de

distància entre el local en qüestió i un altre veí que la defensa

sosté que no ha acreditat la propietat del local del costat i, per

tant, no es pot considerar afectat per la distància mínima

requerida entre establiments; tres, que la presumpció sobre

els acusats s’ha de mantenir fins al final però que l’actual

context social no hi ajuda gens; quatre, que la majoria de

mitjans de comunicació hem estat respectuosos amb el procés

i no li hem donat espai fins que ha estat admès a tràmit; i cinc,

que l’Ajuntament fa el ridícul assegurant a hores d’ara que no

ha rebut cap comunicació oficial de la querella.

LLLLL’Ajuntament fa el’Ajuntament fa el’Ajuntament fa el’Ajuntament fa el’Ajuntament fa el
ridícul assegurant queridícul assegurant queridícul assegurant queridícul assegurant queridícul assegurant que
no té comunicacióno té comunicacióno té comunicacióno té comunicacióno té comunicació
oficial de la querellaoficial de la querellaoficial de la querellaoficial de la querellaoficial de la querella

El confidencial

de L’Independent el dependent

La setmana passada ningú no donava

un duro per l’admissió a tràmit de la

querella que la propietària de l’Store

Cafè va presentar contra el Districte fa

un mes i de la qual tothom en negava

l’existència. Una reunió de portaveus diven-

dres va ajudar a sumar els partits a aquesta unanimi-

tat. Però ara la querella ha estat admesa. Fonts judici-

als diuen que no hi ha jutge que, en l’actual context de

sospites arreu, no tramiti ara un cas així.

ADRECEU LES VOSTRES CARTES, AMB UN MÀXIM

DE 15 LÍNIES, INDICANT EL VOSTRE NOM,

ADREÇA, TELÈFON I DNI A: L’INDEPENDENT

c/ La perla, 31 baixos - 08012 BCN

O BÉ A independent@debarris.com

cartes al director
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Llegeixo al diari

israelià Haaretz

(20/03/09) les declaraci-

ons de soldats israelians

relatant els abusos i crims

contra civils comesos al

llarg de la invasió de Gaza.

Al dia següent llegeixo

horroritzat que els soldats

israelians encarreguen i

llueixen samarretes a on

s’incita i es celebra l’assas-

sinat de dones embarassa-

des i nens palestins. Encara

més horroritzat llegeixo que les

inscripcions de les samarretes

han estat supervisades i aprova-

des pels oficials de l’exèrcit

israelià. Un dia més tard llegeixo

que l’associació israeliana

“Metges pels drets humans”

afirma tenir proves que 16

treballadors sanitaris van ser

assassinats a Gaza mentre

complien amb tasques d’atenció

mèdica i que els soldats israeli-

ans van impedir de forma

sistemàtica que els palestins

ferits o malalts rebessin l’atenció

mèdica que necessitaven.

Finalment, llegeixo que la ONG

Human Rights Watch i l’enviat

especial de Nacions Unides

Richard Falk han presentat uns

informes que conclouen que Israel

va cometre crims de guerra

durant la seva invasió de la

franja de Gaza. I és aleshores
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quan recordo, horroritzat, les

paraules d’aquells que van

defensar l’atac israelià i que avui

guarden un silenci que esdevé

senzillament insuportable.

Aitor Hernández

Cada cop que passo pels

jardins Manuel Torrent del

carrer Alzina, em pregunto

com és possible que en una

de les poques zones

enjardinades i amb parc infantil

de Gràcia no hi hagi mai ni un sol

nen – quan, per exemple, la plaça

del Diamant n’està plena, fins i

tot n’he vist que acaben jugant

amb la terra de les jardineres

com si fossin terraris. La raó, és

clar, és que l’espai del carrer

Alzina és habitualment ple de

gossos i el seu parc infantil

ocupat per gent fumant porros.

Ara, algú em pot respondre, com

és que l’Ajuntament no hi fa res?

Ens podem permetre el luxe de

prescindir d’un espai com aquest,

quan n’estem tan mancats?

Joana Maristany

N
e
n
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becari

Antoni Pons

jubilat

No sé si han acabat d’aconse-

guir l’objectiu que perseguien,

però el cert és que les pilones

són un risc per a les persones

que anem caminant per les

maniobres que han de fer els

vehicles. A més les motocicle-

tes continuen passant. Crec que

les pilones fan poca cosa. 

Lluïsa Roca

jubilada

Antonio Ramos

jubilat

Les pilones em semblen un bon

mètode per controlar i regular

el trànsit. Si no hi fossin,

aquest carrer estaria ple de

cotxes i hi hauria molt més

soroll del que hi ha. Jo no les

trauria. 

En alguns casos no fan més que

entorpir el trànsit i són molt

perilloses per als vianants.

Aquest matí he estat a punt de

presenciar un accident en

aquesta pilona de la Perla amb

Verdi perquè hi havia un cotxe

que no podia passar i ha

començat a fer marxa enrere. 

No conec massa aquest

sistema de les pilones, però

suposo que no són massa útils,

ni per als cotxes ni per als

vianants. Si es troba un siste-

ma millor, s’haurien de

substituir. 

QUINA ÉS LA MILLOR OPCIÓ PER SEGUIR TIRANT ENDAVANT EL PLA DE MOBILITAT? ENTRA A WWW.INDEPENDENT.CAT I VOTA

què en penseu...

OPINIÓ

Els números no em quadren

Des de l’Associació de Veïns

i Comerciants de la plaça

Lesseps, s’ha decidit portar

a terme una política de

col.laboració amb l’Ajunta-

ment pel que fa a l’impuls i

gestió d’aquesta

remodelada plaça, però que

al mateix temps ha de ser

crítica pel que fa a la seva

concepció (si és que en

algun moment hi ha hagut

cap concepció) molt en

particular dels seus acabats,

o millor dit, dels seus mal

acabats, els seus imprevis-

tos o les seves genialitats

mal resoltes, són els punts

negatius que amb la pràcti-

ca o l’ús quotidià s’han

posat ràpidament en

evidència; n’hi ha d’altres

que de moment encara no

s’han fet visibles, el temps,

però, acabarà per posar-los

sobre la taula.

Mantenir un esperit crític en

positiu, permet avançar i fer

millores allà on hi ha man-

cances o bé errors. Cantar-

ne les excel.lències tot

amagant o dissimulant les

realitats, només provoca un

sosteniment dels errors del

projecte i a la llarga la

decepció dels veïns.

Són molts els punts negatius

que hem detectat, però el

més greu de tots és l’estruc-

tural, que amb un pendent

excessiu condiciona negati-

vament tota la plaça, i que

junt amb aquells elements

que ridículament anomenen

“decoratius”, han aconseguit

acaparar la indignació d’una

August Bernat, veí de Lesseps

tribuna

gran part dels veïns, que a

l’assemblea del mes de gener

varen aprovar per majoria

absoluta la proposta de penjar

als balcons un llençol blanc

amb un llaç verd, mostrant

així, de manera pacífica la

disconformitat amb el resultat

de quasi cinc anys d’obres. Jo

mateix vaig fotografiar una

seixantena de targetes verdes

alçades aprovant la proposta

esmentada, i de cap manera

em quadren els números en

comptar els llençols que he

vist penjats per rebre l’alcalde

Hereu el dia previst per a la

inauguració oficial de la plaça,

el motiu d’aquest  pas enrere

és un fet que s’escapa a la

meva comprensió.

A la vista d’aquesta

minoritzada protesta, algú ho

podria interpretar com un

vistiplau veïnal i majoritari a

la gestió municipal, tant de bo

que fos així, doncs seria un

indicatiu d’opinió i d’alguna

mena de participació.

El fet, però, és força més

preocupant. Aquí hi detecto

veïns, molts d’ells de tota la

vida,  que sembla talment com

si la cosa no anés amb ells,

gent que no participa en res,

sembla que l’únic horitzó seu

no vagi més enllà de la feina i

potser de la família. Una gent

que no es compromet amb res

del seu entorn, com si esti-

guessin per damunt de tot,

per a ells no existeix el

carrer, ni la plaça, ni el barri,

ni la ciutat. D’ells tampoc cal

esperar-ne cap gest, cap

moviment per tal de fer país

o defensar-lo. El menfotisme,

el ja s’ho faran, és la seva

manera de ser ciutadans,

encara que després no

tinguin cap inconvenient en

criticar el que uns altres han

aconseguit  amb voluntat,

esforç i hores esgarrapades

al seu lleure i a la seva

família. 

El motiu del pasEl motiu del pasEl motiu del pasEl motiu del pasEl motiu del pas
enrere dels veïns enenrere dels veïns enenrere dels veïns enenrere dels veïns enenrere dels veïns en
els llençols de protestaels llençols de protestaels llençols de protestaels llençols de protestaels llençols de protesta
escapa a la comprensióescapa a la comprensióescapa a la comprensióescapa a la comprensióescapa a la comprensió

Si que és cert, Albert, que

la indústria editorial s’ha

convertit en una mena de

xurreria que produeix títols

dia sí dia també sense

donar-li massa importància

a la qualitat literària. Per

sort, encara es poden

trobar algunes joies a les

llibreries que ens fan

pensar que hi ha esperan-

ça. Malgrat tot, no li vull

negar a ningú el plaer

d’escriure un llibre

–tampoc el de plantar un

arbre o tenir un fill. El fet

és que una amiga portu-

guesa s’ha animat a

escriure’n un, i sí,

d’autoajuda, és més,

d’autoajuda per lligar. O

més aviat es tracta d’un

recopilatori de les pitjors

frases que s’utilitzen per

lligar. Així, ha creat un bloc

(laspeoresfrasesdeligue) on

tothom pot bolcar les seves

experiències. Compartir i

riure-te’n d’aquestes

situacions ja és un plaer. És

més, un cop en tingui unes

quantes, les vol posar en

pràctica i comprovar quin

resultat donen. Ella en diu

“estudi científic rigorós

sobre el comportament

humà”. A vegades, més

que el resultat és el procés

de creació. 
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I més llibres

el bloc

El menfotisme,El menfotisme,El menfotisme,El menfotisme,El menfotisme,
el ja sel ja sel ja sel ja sel ja s’ho faran, és’ho faran, és’ho faran, és’ho faran, és’ho faran, és
la seva manera dela seva manera dela seva manera dela seva manera dela seva manera de
ser ciutadansser ciutadansser ciutadansser ciutadansser ciutadans
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Nostàlgica Alexandria

Si en uns mots encreuats

hagués mai de trobar un

adjectiu que descrivís

Alexandria no tindria cap

mena de dubte. “Cor dels

records impregnats de mel i

llàgrimes” que deia Mahfouz,

la capital egípcia del Mediter-

rani és pura Nostàlgia. Així.

En majúscules.

Caminar pels seus carrers,

comprar en els seus mercats,

parlar amb els seus vilatans

és no sols transportar-se pel

túnel del temps a temps

pretèrits, és també deixar-se

endur per una difícilment

explicable sensació de

nostàlgia que ho impregna

tot. És el que en diuen

malenconia. Record d’un

temps passat que tots

rememoren amb una

llagrimeta als ulls, malgrat

que mai les coses fossin com

les solen explicar.

Alexandria ho va tenir tot.

Fins i tot una de les 7 mera-

velles del Món Antic que, com

la majoria de coses en

aquesta ciutat, va acabar

enfonsant-se en el fons marí i

en la retina col.lectiva dels

seus vilatans. Però avui no és

res d’això. Una destruïda

ciutat, capital de res i per a

res i que encara sembla voler

viure de rèdits passats.

Forster deia que Alexandria

no té res d’interessant per sí

mateix però que “resulta

fascinant quan s’observa des

del passat”. I és veritat. Un

passeig pels seus carrers és

fer-ho per centenars d’im-

pressionants edificis victori-

ans vinguts a menys. Monu-

ments quotidians que, escatats

pel pas del temps, semblen

plorar i cantar velles cançons

dels temps passats. Brindant

pels dies de la independència

de Zaghloul, pels anys de la

Revolució nasserista o, si es

permet, pels poemes i llibres

dels Kavafis, Durrell o Forster.

Alexandria no té res. Absoluta-

ment res. Ni tan sols una

moderna biblioteca ho dissimu-

la. Però hi ha alguna cosa

amagada que atrau. Quan es

viatja en taxis Lada d’època

comunista, escoltant els

sermons d’un conductor que,

insultant el president Mubarak,

reclama on són els diners de la

nacionalització de Sues. Quan

es passeja a ritme de Falcó

Mil.lenari per les tres úniques

emissores de la FM egípcia

(que només emet radiono-

vel.les i cançons folklòriques

dels 50 on ressona encara el

repicar del vinil sobre el

tocadiscos). O quan, canvi-

ant els millors acudits

d’Eugenio i Arévalo pels

cants del muetzí de moda,

piles de casettes s’amunte-

guen a les tendes de discos

al costat de cintes VHS i, si

ens apurem, alguna Beta. O

els seus mobles nous que

recorden tant els de la iaia;

els seus cafès colonials

atestats de gent sense res a

fer; els bars nocturns on la

decoració sembla treta d’un

decorat de Hollywood. Com

si un rellotge hagués aturat

el temps de la ciutat durant

30 o 40 anys. Tot mentre un

nonagenari et recorda, tot

pipejant la seva sheesha,

aquells temps passats en

que Alexandria era alguna

cosa. 

http://dralmo.blogspot.com/

http://www.flickr.com/

photos/al_ayn

SERGI CARDONA

UUUUUna destrna destrna destrna destrna destruïda ciutat,uïda ciutat,uïda ciutat,uïda ciutat,uïda ciutat,
capital de res i per acapital de res i per acapital de res i per acapital de res i per acapital de res i per a
res, que sembla volerres, que sembla volerres, que sembla volerres, que sembla volerres, que sembla voler
viure de rèdits passatsviure de rèdits passatsviure de rèdits passatsviure de rèdits passatsviure de rèdits passats
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Àlex Bosch

Desfent el nus

La primavera és esquerpa. Almenys aques-

ta primavera. Treu el cap i se’n torna. Té

por de quedar-se. Quan escric això és

dilluns. És el dilluns abans que tu ho llegei-

xis, si és que ets dels que cerquen l’Inde-

pendent als bars que visites el cap de setmana. El cas és

que a la televisió l’home del temps ha fet els seus pronòs-

tics. Un dia sol i l’altre pluja i l’altre sol i l’altre pluja, així tot

la Setmana Santa. Segurament a hores d’ara tu ja saps si

s’han complert bona part d’aquests pronòstics que revelen

que aquesta és una primavera tímida, que ve i se’n torna,

que té por de quedar-se. Aquest migdia era un migdia de

sol. Algú ha tirat la moneda a l’aire i ha sortit cara. He sortit

al carrer a intentar convèncer la primavera perquè es quedi.

He passejat per Gràcia amb la tranquil.litat de qui sap que

avui no treballa, que té festa. Aquest cop de decidit anar

amunt. Sortir al carrer Gran, girar cap al Tibidabo i caminar

fent equilibris per les estretes voreres del carrer Gran quan

t’acostes a Lesseps. Algú de

la feina que viu a Gràcia

m’ha dit aquesta setmana

que no li agrada la plaça i jo

no vaig saber què contestar

perquè generalment no tinc

cap mena d’opinió formada

sobre places. Home, sembla

més transitable. Resposta pràctica a un dóna peu amb

vocació d’interrogant estètic. La sensació és que l’embut en

què es converteix el carrer Gran al seu tram final s’acaba i

dóna pas a un immens espai obert, diàfan. I veig molta

gent. És un dilluns estrany, d’aquells que els nens no tenen

escola, però la majoria no són nens. Hi ha bancs i la gent

els utilitza. Hi ha files de formiguetes que no fan festa que

s’encaminen a la boca del metro situada allà al mig, al mig

de la plaça. Hi ha les bigues de ferro i tot allò que no agrada

a la gent. Bigues de ferro amb plantes que hi pengen, com

testos elevats. També hi ha gent estrenant la gespa que

fins ara no havia vist. Alguns s’han tret la samarreta per

atrapar l’estiu. Al fons hi ha aquella mena d’amfiteatre. Allò

que fa que tothom es pregunti si servirà d’alguna cosa, si hi

haurà alguna mena de programació estable de teatre a

l’aire lliure o alguna cosa així. El cas és que hi ha gent a les

graderies. Potser no volen fer tard a la primera representa-

ció, però no se’ls veu mudats ni sembla que esperin que

aparegui algú ple de dubtes aguantant un crani. Lesseps o

no Lesseps, aquesta sembla la qüestió. De moment, sembla

que la gent hi fa coses: s’hi asseuen, s’hi estiren, la cami-

nen, s’hi passegen. 

la setmana

Lesseps o no Lesseps,Lesseps o no Lesseps,Lesseps o no Lesseps,Lesseps o no Lesseps,Lesseps o no Lesseps,
aquesta és la qüestió;aquesta és la qüestió;aquesta és la qüestió;aquesta és la qüestió;aquesta és la qüestió;
de moment, semblade moment, semblade moment, semblade moment, semblade moment, sembla
que la gent hi fa cosesque la gent hi fa cosesque la gent hi fa cosesque la gent hi fa cosesque la gent hi fa coses

Marc Almodóvar, periodista

L’INDEPENDENT NO ES FA RESPONSABLE NI TÉ PER QUÈ COMPARTIR LES OPINIONS EXPRESSADES A LA SECCIÓ D’OPINIÓ D’AQUEST SETMANARI

la vinyeta l’enquesta
Ester Casals



5

de Gràcia
9 d’abril de 2009

l’independent

5

PolíticaPolítica
El jutge imputa la gerent del districte

i el conseller Belón pel cas Store Cafè
Admet a tràmit la querella contra funcionaris i càrrecs i els cita a declarar el 9 de juliol

El cas Store Cafè, que

esquitxa funcionaris i

càrrecs del districte de

Gràcia per un possible

cas de corrupció en l’a-

torgament d’una llicència

de bar, ja està sota inves-

tigació judicial després

que el jutjat d’instrucció

número 9 comuniqués

dimarts la seva admissió

a tràmit. El jutge cita a

declarar en qualitat

d’imputats la gerent del

districte, Mari Carmen

Fernández González, el

conseller del PP, Albert

Belón, l’inspector del

districte, Josep Serrano i

l’advocat vinculat al PP

Antonio Penalba.

ALBERT BELÓN I MARI CARMEN FERNÁNDEZ

ALBERT BALANZÀ

“Contra tots els querellats i per tots
els delictes”. Així es mostrava di-
marts a L’Independent l’advocat de
la querellant, Ruben Romero, des-
prés que el jutge li hagués fet saber
l’admissió a tràmit de la causa per
la qual s’acusa els quatre encausats
-i l’Ajuntament com a responsable
civil- d’un presumpte delicte de su-
born, tràfic d’influències, frau, ac-
tivitats prohibides a funcionaris pú-
blics i prevaricació.
El cas Store Cafè, segons consta a
la querella ara admesa, ha enfron-
tat en els tres últims anys l’empre-
sa Panadona SL de María Icíar Fer-
nández Ortega per un local de Tra-
vessera de Dalt 25-27 amb el Dis-
tricte per un problema de distàn-

cia entre establiments i atorgament
de llicència d’activitat.
En el relat dels fets, que s’haurà de
contrastar amb les declaracions dels
imputats i dels testimonis que han
estat cridats a declarar el 9 i 10 de
juliol, Fernández Ortega assegura
que el Districte va denegar la llicèn-
cia perquè l’activitat “no compleix
amb la distància mínima requerida
entre establiments” de 25 metres i
que la gerent del districte la va “in-
timidar per telèfon”. Aquí Ajunta-
ment i propietari topen pel pla
d’usos que uns i altres veuen vigent
o no vigent. L’escrit admès també
assegura que Penalba i Belón li van
donar “garanties per solventar la pro-
blemàtica” a canvi de 18.000 euros
i que en van cobrar 6.000 en un

ÈRIC LLUENT/ARXIU

• El 12 d’abril de 200612 d’abril de 200612 d’abril de 200612 d’abril de 200612 d’abril de 2006 es lloga el
local de Travessera de Dalt 25-27
• El 27 de juliol de 200627 de juliol de 200627 de juliol de 200627 de juliol de 200627 de juliol de 2006 rep in-
forme negatiu per no respectar la
distància entre establiments
• El 17 de novembre de 200617 de novembre de 200617 de novembre de 200617 de novembre de 200617 de novembre de 2006
se li denega la llicència
• El 9 de gener de 20079 de gener de 20079 de gener de 20079 de gener de 20079 de gener de 2007 la que-
rellant diu que lliura un xec a
Penalba i Belón per 6.000 euros
• El setembre de 2007 setembre de 2007 setembre de 2007 setembre de 2007 setembre de 2007 el local
rep una sanció per tenir obert
sense llicència. Es precinta

• El 31 de gener de 200831 de gener de 200831 de gener de 200831 de gener de 200831 de gener de 2008, des-
prés de fer obres, la querellant
torna a demanar llicència
• L’11 de febr11 de febr11 de febr11 de febr11 de febrer de 2008er de 2008er de 2008er de 2008er de 2008 obre
sense permís
• El 4 d’abril de 2008 4 d’abril de 2008 4 d’abril de 2008 4 d’abril de 2008 4 d’abril de 2008 el Dis-
tricte desprecinta el local
• L’abril de 2008 abril de 2008 abril de 2008 abril de 2008 abril de 2008 un propietari
recorre i es fan noves medicions
• El 28 d’octubre de 2008 28 d’octubre de 2008 28 d’octubre de 2008 28 d’octubre de 2008 28 d’octubre de 2008 es
precinta però la querellant obre
• El 8 de gener de 2009 8 de gener de 2009 8 de gener de 2009 8 de gener de 2009 8 de gener de 2009 es pre-
cinta però el local s’obre de nou

reportatge

Rara vegada el periodisme lo-
cal veurà justificat allò que
Ramon Barnils considerava tan
cretí, apropiar-se territorialment
d’una persona de renom de
manera exclusiva, com CiU ha
posat en safata en aquestes elec-
cions al Parlament europeu. Ni
el candidat, Ramon Tremosa, ni
els coordinadors nacionals del

Albert Balanzà

CiU tira de Gràcia per anar a Europa

Gràcia acollirà el pròxim 17 d’abril, a l’Orfeó Gra-

cienc, el primer acte de precampanya de les elecci-

ons europees amb el candidat, Ramon Tremosa,

acabat de proclamar pel consell nacional de CiU,

que s’haurà celebrat 24 hores abans. No és casual.

pel fet de compartir proximitat,
grup municipal o agrupació.
Tremosa, Agustí, Gambús i Cullell
acceleraran la campanya a partir
del 14 d’abril, quan el candidat tan-
ca la seva beca de cinc mesos a la
London School of Economics, fet
que ha restringit ara els actes a di-
jous i als caps de setmana. El 16
d’abril el candidat serà proclamat
pel consell nacional de la federació
i l’endemà ja farà carrer, amb l’ac-
te de  presentació del seu nou lli-
bre El sobiranisme necessari, amb
Jordi Pujol, no gracienc... per
metres, del carrer Septimània. 

programa electoral, Carles Agus-
tí (CDC) -portaveu municipal a
Gràcia- i Francesc Gambús
(UDC) -conseller de districte-, ni
el gerent de campanya, Víctor
Cullell -president de CDC i con-
seller-, passaran a la història
d’aquesta campanya pel fet de ser
graciencs, però segur que tindran
una manera d’entendre’s diferent

RAMON TREMOSA

Candidat i equip de campanya surten de la Vila

CARLES AGUSTÍ

VÍCTOR CULLELL FRANCESC GAMBÚS

FOTOGRAFIES: ARXIU I CEDIDES

A.B.

La junta de portaveus extraor-
dinària del districte, convoca-
da dijous passat, va servir per
aprovar la reducció a 15 minuts
en un màxim de tres informes
el temps d’intervenció que ara
mateix tenen tots els consellers
en els plens, en compliment als
treballs iniciats el 24 de febrer
també en junta de portaveus a
proposta del president del dis-
tricte, Ricard Martínez. L’ob-
jectiu final és centrar les inter-
vencions a partir d’ara en les
línies de treball de futur en lloc
de repassar la feina feta i es-
curçar una mica els plens, que
arriben a durar quatre hores.
El primer plantejament a la re-
unió de dijous va sorgir de Mar-
tínez mateix, que pretenia que
el govern presentés a través dels
consellers dos informes, a ban-
da de l’informe del regidor i dels
punts relatius a acords de go-
vern. Amb una certa oposició
del portaveu del PSC, Xavier
Barberà, segons el qual “cada
conseller té dret a intervenir”,
la junta va acabar adoptant una
solució intermitja proposada pel
portaveu d’ERC, Àlex López,
que permetrà tres consellers del
govern elegits prèviament en
junta de portaveus perquè in-
tervinguin durant quinze mi-
nuts. L’oposició, per la seva ban-
da, tindrà un temps de rèplica
per grup de dos minuts. 

Els consellers

reduiran al ple

la intervenció

a 15 minuts

pagaré que va retirar el seu marit.
Ni l’Ajuntament ni el PP s’han
plantejat a hores d’ara cap mesu-

ra cautelar contra els imputats.
Després de Setmana Santa, el jutge
donarà veu a la part querellada. 

tres anys d’enfrontament legal
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Societat
El Districte planteja fer tornar les

festes alternatives al carrer Còrsega
El guarnit del carrer Igualada, seu de la Federació, es dedica als 50 anys de la Nova Cançó

La història recent de les

festes alternatives de la

Festa Major de Gràcia és

clar que serà itinerant o

no serà. L’any 2006,

després de 13 anys de

fer-se a la plaça del

Diamant, la refundació

de la Comissió Popular

de Festes (CPF) en Co-

missió de Festes Popu-

lars (CFP) i l’estrena del

carrer Sant Pere Màrtir

amb els ‘alternatius’ més

veterans va obrir un

camí per a aquesta part

de la Festa Major que en

els últims tres anys ha

passat per Poble Romaní

i Còrsega, amb bitllet

d’anada i tornada.

ARXIU

MERITXELL DÍAZ

Aquest any el moviment de pe-
ces no serà diferent i les festes
alternatives estan obligades a un
nou trasllat a causa de la instal·-
lació a la plaça del Poble Romaní
dels barracons que serviran per
encabir els alumnes del futur
CEIP Bailèn. La decisió del Con-
sorci d’Educació, d’acord amb el
Districte, ha obert el debat, en-
cara en fase extraoficial per plan-
tejar un retorn de les festes alter-
natives al carrer Còrsega i fins i
tot pensar en una instal·lació de-
finitiva allà mateix, segons han
apuntat a L’Independent fonts co-
neixedores de les converses.
Es dóna la circumstància, però,
que la CFP ha quedat més satisfe-
ta de les dues edicions dels anys
2006 i 2008 que es van fer a Poble
Romaní, perquè era un espai més
reclòs i allunyat del control policial

i la pressió dels llauners, que de
l’edició 2007 a Còrsega, on es va
fer difícil encabir la gran afluència
de gent i, a més, hi va haver un
moment d’enfrontament amb al-
guns dels comerços i espais d’oci
de la zona. El Districte, en tot cas,
que ja ha comentat la qüestió amb
responsables de la Festa Major ofi-
cial, no ha establert ara com ara
cap conversa formal amb els orga-
nitzadors de les festes alternatives.
D’altra banda, la Federació Festa
Major ja ha decidit que enguany
el guarnit del carrer Igualada, on
hi ha la seu de l’entitat, estarà de-
dicat a la commemoració dels 50
anys del naixement de la Nova
Cançó, amb el manifest Ens calen
cançons d’ara, que va ser promo-
gut per Lluís Serrahima. 

breus

El nom del CEIP

Bailèn, a mans

de la nova AMPA

El Consorci d’Educació de
Barcelona ha confirmat que la
tria del nom del futur CEIP
Bailèn, que començarà a fun-
cionar aquest setembre a la
plaça del Poble Romaní en
barracons, serà decisió de la
comunitat educativa del cen-
tre i talla així el seguit de pro-
postes que des de la societat
civil gracienca s’havien llançat.
Ara per ara, el Taller d’Histò-
ria de Gràcia havia plantejat
que el CEIP es digués Francesc
Berenguer i Mestres, en ho-
nor a l’arquitecte, i el conse-
ller d’ICV-EUiA, David Com-
panyon, havia proposat el nom
d’Albert Musons. El Consorci
ha explicat que en els casos en
què un centre educatiu enge-
ga sense nom i adopta inicial-
ment el del carrer on s’ubica,
la direcció, el professorat i les
famílies del CEIP són les que
proposen noms i en trien el
definitiu. 

L’hort comunitari

compleix mig

any de vida

L’hort comunitari de Gràcia,
situat en un solar abandonat
des de fa cinc anys del carrer
Banyoles, compleix la setma-
na vinent els primers sis me-
sos d’existència. En aquest
temps els voluntaris que tre-
ballen a l’espai han plantat di-
verses varietats de fruita i hor-
talisses com raves, cebes, me-
lons o pastanagues. És per això
que el diumenge 19 d’abril s’ha
convocat un dinar popular a
les dues del migdia on es cui-
naran alguns dels productes
del propi hort. 

La Federació Festa Major

ja és una fundació privada

Dotze anys de començar-ne a
parlar i vuit des que s’anunciés
la creació de la Fundació Pri-
vada Festa Major, sota mandat
d’Albert Torres (vegeu L’Inde-
pendent núm. 11), el projecte
s’ha concretat amb el reconei-
xement oficial la setmana pas-
sada per part del departament
de Justícia de la Generalitat.
Els tràmits, que en el seu origen
van provocar una forta polèmi-
ca que va desembocar en la sor-

tida de la plaça del Diamant de
la Federació i la instauració de
les festes alternatives, han estat
represos amb força per la nova
junta de Ricard Estruch i s’han
concretat en una fundació inte-
grada ara com ara pels repre-
sentants dels carrers i places
que guarneixen la festa. La jun-
ta de l’entitat, però, vol incor-
porar a la fundació les admi-
nistracions públiques i perso-
nes a títol individual.

reportatge

Amics de Lesseps, amb Fernan-
do Casal al capdavant i radical-
ment a favor, i l’Associació de
Veïns i Comerciants, amb Josep
Maria Flotats i mesuradament
en contra, van ser els protago-

Èric Lluent

Festa, sí; lluita, també, a Lesseps

L’alcalde i el regidor del districte, Jordi Hereu i

Guillem Espriu, van inaugurar diumenge la

remodelació de la plaça Lesseps amb un seguit

d’actes lúdics que no van amagar la inquietud

d’una part dels veïns pel resultat de les obres.

l’expressió participació ciutadana
per justificar despeses barroques”
i demana que consideri una part
dels elements ornamentals, el pen-
dent, més verd, més enllumenat i
més mobiliari urbà. No van ser
els únics veïns crítics: també van
aparèixer cartells on es llegia “Heu
desfet un nus per fer un tap a Gran
de Gràcia cada dia” versionant
l’oficial “Hem desfet un nus per
fer una plaça”. 

nistes ciutadans de la festa que
Diumenge de Rams va servir per
inaugurar la plaça Lesseps. Tal com
estava previst, els veïns crítics van
lliurar un manifest de dotze punts
que acusa l’Ajuntament d’“utilitzar

La inauguració de la plaça fa aflorar més plataformes crítiques

ÈRIC LLUENT

EL CARTELL EDITAT PER UNS VEÏNS, AL COSTAT DE L’OFICIAL

EL CARRER CÒRSEGA PODRIA TORNAR A ACOLLIR LES FESTES ALTERNATIVES
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formatives de medi ambientformatives de medi ambientformatives de medi ambientformatives de medi ambientformatives de medi ambient A la ciutat li calen espais d’educa-

ció ambiental. Sempre que el pro-

fessorat vol ensenyar als alumnes

com es conrea o quin és el procés

de creixement d’una planta, ha de

buscar una granja-escola a uns

quants quilòmetres de la ciutat. Si

la iniciativa de la conselleria de

Medi Ambient acaba tirant enda-

vant no caldrà sortir de Gràcia per

treballar projectes mediambien-

tals, ja que s’està habilitant una fin-

ca a Turull per convertir-la en un

bosc urbà on les escoles i altres

col·lectius puguin fer tallers, clas-

ses pràctiques i projectes de l’agen-

da 21. És un pas endavant en l’edu-

cació ambiental. L’existència

d’aquest espai permetrà als infants

fer treball de camp i tenir una

major consciència ambiental. Cal

remarcar, en aquest sentit, l’im-

portant esforç que des de fa anys

estan fent els centres educatius de

Gràcia juntament amb l’Agenda 21

escolar per treballar la reducció

de residus, l’ús d’energies renova-

bles, l’ambientalització dels col·legis

o la creació de petits horts. Esclar

que l’existència d’un bosc urbà els

permetria fer créixer el seu tre-

ball i organitzar iniciatives conjun-

tes, tant amb d’altres escoles com

amb organitzacions ecologistes ubi-

cades a la Vila. Algunes veus escèp-

tiques dubten de la utilitat d’aquest

espai a Turull, però des del De

Verd ens mostrem optimistes i

confiem que es farà un bon ús

d’aquest bosc, només cal enllestir

el projecte el més aviat possible i

començar a veure els resultats

editorial

31
abril

2009

Un dels objectius és que contribueixin a la reducció de bosses de plàstic

Turull tindrà un bosc visitable

Espais d’educació

Javi Soria

Fa set anys que la conselleria de Medi Ambient treballa en

la idea de convertir un espai municipal a Turull en un bosc

urbà. Ara, la iniciativa està encarant la seva fase final, amb

els plànols d’un arquitecte ja sobre la taula i amb un pres-

supost de 840.000 euros finançats a través de la Llei de

Barris del Coll. L’objectiu del projecte és transformar

aquesta finca en un espai on es puguin desenvolupar inicia-

tives ecològiques i sostenibles. “La nostra idea és fomen-

tar les activitats d’horts i de coneixement dels sistemes

vius, que els infants de Gràcia tinguin un espai d’educació

ambiental”, va explicar el tècnic de Medi Ambient, Francesc

Roma, en el consell de l’àmbit celebrat la setmana passada.
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El Centre de Recursos Barce-

lona Sostenible (CRBS) us ofe-

reix cada trimestre una com-

pleta programació d’activitats

de caire formatiu, informatiu i

participatiu. Aquest trimestre

s’aprofita l’esplendor prima-

veral per a proposar un seguit

d’activitats relacionades amb la

biodiversitat de la ciutat que

ajudaran a conèixer millor di-

ferents aspectes de la flora i la

fauna que ens envolta.

La conservació i l’augment

de la vegetació i la fauna a la

ciutat són un bon indicador de

sostenibilitat. Amb aquest pro-

grama es proposa conèixer

de primera mà quina és aques-

ta diversitat de fauna, de vega-

des poc coneguda, que hi ha

al voltant dels ciutadans: es farà

una visita al pantà de Vallvidrera

per conèixer com canten les gra-

notes i els gripaus que s’hi atan-

sen per a reproduir-se, es po-

drà participar en un taller per

aprendre a identificar els princi-

pals cants dels ocells que habiten

al Parc de Collserola, i amb l’ac-

tivitat La veu dels ratpenats co-

nèixer millor el món d’aquests

petits mamífers i fer un petit se-

guiment d’aquestes bestioles que

també es troben a la ciutat.

La diversitat de la flora de la

ciutat també té lloc en el pro-

grama, i es podrà descobrir amb,

entre d’altres, una visita a l’Hort

urbà de Can Mestres, el més gran

de la xarxa municipal d’horts ur-

bans, una passejada pels jardins de

Activitats per conèixer la biodiversitat de la ciutatActivitats per conèixer la biodiversitat de la ciutatActivitats per conèixer la biodiversitat de la ciutatActivitats per conèixer la biodiversitat de la ciutatActivitats per conèixer la biodiversitat de la ciutat

Les Corts o una ruta per la mun-

tanya de Montjuïc que permetrà

conèixer-ne les plantes útils i

medicinals que hi creixen. Tam-

bé es podrà participar en diver-

ses rutes ambientals per espais

verds de la ciutat, en bicicleta o a

peu, i realitzar un taller d’hort al

balcó per aprendre a cultivar

hortalisses de manera senzilla i

ecològica al balcó o terrassa.

El programa també ofereix la

possibilitat de visitar un tram del

clavegueram de Barcelona, per

conèixer quina és l’estructura

i el manteniment que es fa dels

col·lectors que recullen l’aigua

que surt de casa, i la coberta

fotovoltaica de l’edifici nou de

l’Ajuntament de Barcelona,

mostra de l’aposta per a les

energies renovables que fa

l’Ajuntament.

Totes les activitats són gra-

tuïtes, però cal inscripció prè-

via al CRBS per telèfon, 932

374 743, o correu electrònic,

recursos@bcn.cat. Per a més

informació de la programació

completa del programa entrar

al web www.bcn.cat/agen-

da21/crbs.

Centre de Recursos

Barcelona Sostenible

Medi Ambient treballa per transformarMedi Ambient treballa per transformarMedi Ambient treballa per transformarMedi Ambient treballa per transformarMedi Ambient treballa per transformar

un espai de Turull en un bosc visitableun espai de Turull en un bosc visitableun espai de Turull en un bosc visitableun espai de Turull en un bosc visitableun espai de Turull en un bosc visitable

que els infants de Gràcia tin-

guin un espai d’educació am-

biental”, va explicar el tèc-

nic de Medi Ambient, Fran-

cesc Roma, en el consell de

l’àmbit de la setmana pas-

sada. Una altra de les pro-

postes és que el planter

d’arbres que DEPANA té

al terrat del centre cívic del

Coll es pugui instal·lar a aquest

Una finca municipal a Turull fins ara destinada a l’emmagatze-

matge de material de manteniment es convertirà en un bosc

visitable per a escoles i altres col·lectius. Aquest és el projec-

més sostenible

bosc de Turull, per així aug-

mentar el nombre d’exem-

plars. De fet, el centre cívic

del Coll serà l’encarregat de

El centre cívic del Coll serà

l’encarregat de gestionar la finca

a través d’una aula ambiental

Fa set anys que la conselleria

de Medi Ambient treballa en

la idea de convertir aquest es-

pai municipal de Turull, a la

part del darrere del Park

Güell, en un bosc urbà. Ara,

la iniciativa està encarant la

seva fase final, amb els plànols

d’un arquitecte ja sobre la tau-

la i amb un pressupost de

840.000 euros finançats a tra-

vés de la Llei de Barris del

Coll. L’objectiu del projecte

és transformar aquesta finca

en un espai on es puguin des-

envolupar iniciatives ecològi-

ques i sostenibles. D’entrada

es planteja com un bosc urbà

on les escoles de la zona, com

el CEIP La Farigola, el CEIP

Montseny i l’IES Bosch i Gim-

pera, puguin fer els seus pro-

jectes de l’agenda 21, però

també perquè els centres de

la resta de barris de Gràcia tin-

guin un espai verd amb una

fauna i una flora autòctona.

“La nostra idea és fomentar

les activitats d’horts i de co-

neixement dels sistemes vius,

Meritxell Díaz

te en què treballa la conselleria de Medi Ambient de Gràcia

i que espera que en pocs mesos pugui ser una realitat,

gràcies al finançament de la Llei de Barris del Coll.

gestionar aquest bosc urbà a

través d’una aula ambiental

que també està prevista dins

del projecte. Altra iniciati-

va que podria tirar enda-

vant són tallers conjunts

amb els avis que conreen

els horts urbans que hi ha a

la zona.

Segons els plànols actuals, la

finca quedarà delimitada i s’in-

tentarà no fer-hi camins in-

terns, per conservar al màxim

la seva forma. Hi haurà pas-

sarel·les de fusta, bancs amb

taules mòbils –que seran com

un mirador–, i s’està valorant

la possibilitat de crear una

bassa d’aigua per a la recollida

d’aigües pluvials. La finca Turull

serà del tot accessible per a

persones amb mobilitat redu-

ïda, per això s’està mirant com

salvar tots els desnivells. L’es-

pai s’ha de netejar perquè la

forta ventada del passat mes

de gener va provocar la cai-

guda de molts arbres i això

dificulta tant el passeig per la

finca com l’entrada de màqui-

nes.

Taller de jardineria

Per la seva banda, amb l’arri-

bada de la primavera la botiga

Olokuti, al carrer Astúries,

planteja un taller de jardineria

per a infants que començarà

el proper 25 d’abril. Els parti-

cipants plantaran flors i apren-

dran a sembrar, amb l’objec-

tiu de conscienciar-los sobre

el medi ambient.

Javi Soria

[ Actualment, aquest espai de Turull és una finca que el Districte destina a Manteniment i Via Pública ]
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El Districte i l’àrea de Medi

Ambient de l’Ajuntament de

Barcelona estan treballant de

forma conjunta per poder ofe-

rir un curs sobre temàtica

mediambiental als comerciants

graciencs. En la darrera legis-

latura, un centenar de botigues

de la Vila es van mostrar

d’acord en signar un compro-

mís amb l’agenda 21, que ara

el Districte vol fer anar més

enllà. D’aquesta manera es

proposarà a tots aquests co-

merços participar en unes jor-

nades de formació. Aquestes

sessions tindran un caràcter

pràctic, així els participants re-

brien un seguit de consells per

tenir cura del medi ambient, i

també se’ls hi proposaran col·-

laboracions ja que hi ha boti-

gues molt especialitzades en

temàtiques diverses, com pot

ser l’energia solar, l’alimenta-

ció ecològica o la reducció de

actualitat

residus. Una altra de les idees

que es vol treballar en aques-

tes jornades ambientals amb el

comerç gracienc és la reduc-

ció de les bosses de plàstic. De

fet, ja hi ha diverses associaci-

ons i eixos que ofereixen als

seus clients unes bosses

reutilitzables i plegables. La

campanya Catalunya lliure de

El Districte farà sessionsEl Districte farà sessionsEl Districte farà sessionsEl Districte farà sessionsEl Districte farà sessions

formatives per al comerçformatives per al comerçformatives per al comerçformatives per al comerçformatives per al comerç
Meritxell Díaz

bosses incideix en aquest ob-

jectiu i argumenta que el re-

buig de les bosses de plàstic

d’un sol ús es deu a què supo-

sen un 2 per cent en pes de la

brossa domèstica, que durant

la fabricació i la incineració

s’emeten gasos contaminants i

que poden trigar entre 400 i

1.000 anys en descompondre’s.

Sant JordiSant JordiSant JordiSant JordiSant Jordi

Un 23 d’abril més, torna el

Sant Jordi sostenible. No-

més cal portar un màxim de

tres llibres de segona mà en

bon estat a les biblioteques

Vila de Gràcia i Jaume Fus-

ter i canviar-los per un val

per al mercat d’intercanvi

que es farà  a  Lesseps i a

Rius i Taulet la Diada de la

Rosa i el Llibre. Aquesta ini-

ciativa fa set anys que funci-

ona a Gràcia i el nombre de

participants va en augment.

La sostenibilitat,La sostenibilitat,La sostenibilitat,La sostenibilitat,La sostenibilitat,

clau de la beca IEDclau de la beca IEDclau de la beca IEDclau de la beca IEDclau de la beca IED

L’Istituto Europeo di Design convoca les beques

Creactiva’t, que tenen com a eix central la soste-

nibilitat. Es tracta de beques, una per curs, que co-

breixen els tres anys d’estudis. Les persones inte-

ressades han de presentar un projecte que respon-

gui a la temàtica de la sostenibilitat aplicada al curs

triennal que a l’aspirant li agradaria estudiar. La data

límit per lliurar el treball és el proper 17 de maig. Els

projectes es penjaran al web perquè tothom qui

vulgui pugui votar. [becas.iedbarcelona.es]
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“Es veu que la merda, a“Es veu que la merda, a“Es veu que la merda, a“Es veu que la merda, a“Es veu que la merda, a

Catalunya, ens encanta”Catalunya, ens encanta”Catalunya, ens encanta”Catalunya, ens encanta”Catalunya, ens encanta”

Per què us dediqueu a as-

senyalar les caques de gos

amb banderetes?

Van començar a fer-ho per la

molèstia d’anar trepitjant caques

de gos. Vaig començar de ma-

nera individual i feia cartellets a

mà amb el text “Fes-lo cagar al

teu llit” i anava clavant les ban-

deretes. Els ho vaig explicar als

amics i hi van estar d’acord a

sumar-s’hi. Vam fer frases dife-

rents i vam buscar-nos un nom,

va sortir el de BCMerda! Ens va

encantar el paral·lelisme

BCNeta!/BCMerda!.

Fa un parell de mesos vau

tenir un boom mediàtic

molt important. A què es

va deure?

Va ser “culpa” nostra, perquè

vam enviar una nota de prem-

sa a un diari i a la tele pensant

que no ens farien ni cas però

que per provar-ho no perdí-

em res. L’endemà mateix ens

van trucar dels dos llocs per

fer-nos una entrevista perquè

es veu que la merda, a

Catalunya, ens encanta. A més

és un tema que preocupa a

molts ciutadans. I arrel d’aquí

van començar les trucades.

Com ho vau viure tot això?

Darrere de BCMerda! no

s’hi amaga cap grup

contrari a les políti-

ques barcelonines,

sinó més aviat un grup

de graciencs contrari

als excrements de gos

que sembla que es re-

produeixin pels carrers

de la Vila. Es dediquen

a fer punxades de ca-

ques per conscienciar

als ciutadans que cal

recollir-les. La darre-

ra, la van fer aquest cap

de setmana a Lesseps.

Parlem amb Ariadna

Puig i Eva Palacin.

Serveis d’interès

Punt Verd de Collserola

C. Collserola, 2. Sortida 6

Ronda de Dalt - Plaça Alfons

Comín, darrera de la

benzinera

Horari: de dll a dv, de 8 a

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

Punt Verd de Barri

Plaça Gal·la Placídia

Horari: dll, de 16.30 a 19.30;

de dm a ds, de 10 a 13.30 i

de 16.30 a 10.30, i dg i fes-

tius, tancat.

Punt Verd col·laborador

Tabuenca

C. Guilleries, 24

Horari: de dll a dv, de 8.30 a

13.30 i de 16.00 a 19.00, i ds

de 10 a 13.30.

Telèfon: 93 218 30 97

Punt Verd mòbil

Santuari del Coll, ds de 8.30 a

14 h. Bibl. Jaume Fuster, dll de

16 a 19.30. Mercat de l’Estre-

lla, dc de 8.30 a 14 h. Plaça

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

vessera de Gràcia/Gran de

Gràcia, ds 8.30 a 14 h. Plaça

Revolució, dc de 16 a 19.30. Pg

de Sant Joan/Indústria, dj de

8.30 a 14 h. Pg de Sant Joan/

Rosselló, dll de 16 a 19.30.

Mobles i trastos vells

Cada carrer té assignat un dia

fix de la setmana, de 20 a 22 h.

Estació de la xarxa de vi-

gilància i previsió de la

contaminació atmosfèrica

Gal·la Placídia.

www.aspb.es

Ens van estressar molt perquè

tots nosaltres treballem i això

és a part. La sort és que alguns

som autònoms i vam poder

anar agafant trucades i respon-

dre a tothom.

Us va ajudar a sumar gent

al col.lectiu?

Moltíssim. Estem al·lucinats. La

pàgina web (www.bcmerda.net)

va passar de 0 visites al dia a

descarregar-se 2.000 vegades

les banderetes. Ens han visitat

dels Estats Units i tot! A més

molta gent ens envia les fotos

del que fa ells per la seva banda

amb la nostra idea i es crearan

noves brigades a la ciutat.

Marc Vidal

Marc Vidal

en breu

Sant Medir fa passes per ambientalitzar-se

[ Ariadna Puig (esquerra) i Eva Palacin, membres del col.lectiu BCMerda! ]

En l’edició d’enguany de la festa de Sant Medir, la Federació

de Colles ha iniciat una sèrie de mesures per ambientalitzar

la trobada. Entre aquestes, la recollida de les bosses de plàstic

dels caramels per part dels romeus i romeves, i l’ambientalit-

zació de l’aplec a l’ermita de Sant Medir. Però la Federació

vol anar més enllà i ja ha començat a debatre noves propos-

tes de cara al 2010, com per exemple que els embolcalls dels

caramels siguin biodegradables. També s’està estudiant com

es podrien recollir els excrements dels cavalls, no mentre es

fan els recorreguts, però sí mentre estan aturats als carrers

de Gràcia. Una altra de les propostes per a la propera edició

és aconseguir conscienciar la gent perquè no vagi a recollir

els caramels amb bosses de plàstic d’un sol ús, sinó que ho faci

amb altre tipus de recipients.

Èric Lluent
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‘Palestina, la veritat assetjada’, a l’Olokuti. La Xar-

xa d’Enllaç amb Palestina presenta aquest documental

rodat entre 2007 i 2008 a Gaza, Hebron, Ramall, Jerusalem,

Nablus, Betlem, Natzaret i Haifa, on es dóna veu al poble

palestí. Una trentena d’homes i dones d’edats i territoris

molt diferents de la Palestina històrica explica com vi-

uen el seu dia a dia i reflexionen sobre el futur.

Olokuti (Astúries, 36)

Divendres 17 d’abril, a les 19 h

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

recomanem

EXPOSICIONS

� Fins al 12 d’abril

Exposició fotogràfica:

Castellers de la Vila de

Gràcia.

El Cercle (Santa Magda-

lena, 12)

� Fins al 15 d’abril

Exposició: Fluid Present

Absolute Moment, de

Sophie Mühlenburg.

Galeria Hartmann (Santa

Teresa, 8)

� 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.

Heliogàbal (Ramon i

Cajal, 80)

Exposició de fotografia:

Luces de Agua.

La Cova de les Cultures

(Àngel, 12)

Exposició de fotografia:

Baixamar.

Galeria H
2
O (Verdi, 158)

Exposició: El porjecte

Ginjoler.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 20)

Exposició: Abstracte

urbà.

Galeria Paspartú (Verdi, 5)

INFANTILS

� 16 d’abril

Cicle ‘Nascuts per llegir’:

Ralet, ralet, jocs de fal-

da.

Bibl. Jaume Fuster (Plaça

Lesseps, 22), a les 17 h

sor de la Universitat de

Lleida.

CC La Sedeta (Sicília, 321),

a les 19.15

Taller: Societats terapèu-

tiques.

Infoespai (Plaça del Sol), a

les 20 h

Cicle de cinema italià:

Mondo cane.

Albrícias (Robí, 5), 22 h

Nits de poesia: Poesia

subterrània.

Elèctric Bar (Travessera de

Gràcia, 233), 22 h

ACTES

� 9 d’abril

Cicle de cinema irlandès:

Michael Collins.

Albrícias (Robí, 5), a les

21.30

Concert: Very Pomelo.

Heliogàbal (Ramon i Cajal,

80), a les 22 h

Concert folk indie: El ataud

del contorsionista.

Elèctric Bar (Travessera de

Gràcia, 233), 22 h

Concert reggae/funk/afro:

One world.

Elèctric Bar (Travessera de

Gràcia, 233), 23 h

� 10 d’abril

Concert: El Kanka.

Astrolabi (Martínez de la

Rosa, 14), a les 22.30

Concert de latin/punk/

western: Laherzio.

Elèctric Bar (Travessera de

Gràcia, 233), 23 h

� 11 d’abril

Titelles: O Ferreiro e o

Dianho.

Albrícias (Robí, 5), 22 h

Concert: El Petit de Ca

l’Eril + Maialavida DJs.

Heliogàbal (Ramon i Cajal,

80), 22 h

Concert indie/folk: Espal-

damaceta + artista con-

vidat: Manel Garcia.

Elèctric Bar (Travessera de

Gràcia, 233), 23 h

Dj Salem + DJ Godet.

Sala KGB (Ca l’Alegre de

Dalt, 55), a l’1.00 h

� 12 d’abril

Concert vermut: Bender

Vs Flexo.

Heliogàbal (Ramon i Cajal,

80), 13 h

Concert de música africana

- Jam session: Eto.

Elèctric Bar (Travessera de

Gràcia, 233), 21 h

Nit de poesia, música i hu-

mor del Montseny: Pau

Gener Galin + Joan

Colomo.

Heliogàbal (Ramon i Cajal,

80), 22 h

Concert: DJ Mayfield.

Heliogàbal (Ramon i Cajal,

80), 23.30

� 13 d’abril

Curts d’animació: Anima-

tric.

Elèctric Bar (Travessera de

Gràcia, 233), 22 h

� 14 d’abril

Cicle ‘Aula de Salut’:

Alzheimer, a càrrec de la

farmàcia Lesseps.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 22), 19 h

Xerrada dins del cicle ‘Els

dimarts dels càtars’: La

llengua occitana, a càr-

rec d’Aitor Carrera, profes-

Fernández, Tito Juan i

Oriol Roca.

Elèctric Bar (Travessera de

Gràcia, 233), 22 h

Jam Session de swing.

El Centre (Ros de Olano, 9),

a les 22.30

� 16 d’abril

Vine a fer un cafè amb...

Xerrada: La literatura ca-

talana en la cruïlla a càr-

rec d’Isabel Graña i Teresa

Iribarren.

Biblioteca pública Jaume

Fuster (Plaça Lesseps, 22),

19 h

Gràcia Jazz Sessions:

David Gonzalez (contra-

baix) i Andrés Litwin (ba-

teria).

Heliogàbal (Ramon i Cajal,

80), a les 22 h

� 15 d’abril

Vine a fer un cafè amb...

Xerrada: Aeropuerto de

Funchal, a càrrec d’Ignació

Martínez de Pisón i Óscar

Carreño.

Biblioteca Jaume Fuster

(Plaça Lesseps, 22), 19 h

Concert: Geoff Farina.

Heliogàbal (Ramon i Cajal,

80), a les 22 h

Jazz: Mut, amb Miguel

Lliurament dels Premis

Vila de Gràcia 2008.

CAT (Travessia de Sant

Antoni, 6), a les 19 h

Cicle de cinema irlandès:

El viento que agita la

cebada.

Albrícias (Robí, 5),  21.30

Concert: Peter Loveday

+ Arthur Caravan.

Heliogàbal (Ramon i

Cajal, 80), a les 22 h

Sessió de curtmetratges:

Imaginant: La Sagra-

da Família + Perfiles +

Huele a Crisis.

La Cova de les Cultures

(Àngel, 12), a les 22 h

Pop de cambra: Delên.

Elèctric Bar (Travessera

de Gràcia, 233), 22 h

� 17 d’abril

Visita guiada  a la teula-

da ftovoltaica de

l’Ajuntament de Barce-

lona. Cal inscripció prè-

via al CRBS (Nil i Fabra, 28).

De 10 a 11 h

Biblioteca de nit: Sessió

de temes d’actualitat.

Bibl.Vila de Gràcia (Tor-

rent de l’Olla, 104), 22 h

Concert de música brasi-

lera: Darlly Maia.

Elèctric Bar (Travessera

de Gràcia, 233), 22 h

� 18 d’abril

Mostra de cinema bo-

livià: Cuestión de fe.

Lluïsos (Plaça del Nord,

7), a les 17 h

Aniversari de l’Esplai Sant

Jordi: Els Barrankillos +

Jarana.

CC El Coll (Aldea, 15), a

les 21.30

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 col.lectiu LuCiA estrena un musical

urbanístic sobre el cas de La Violeta
L’obra té com a referents ‘Blade Runner’ i la història d’amor de ‘Romeo i Julieta’

Hi ha una explosió a la

central nuclear d’Ascó II,

la radioactivitat s’expan-

deix i l’espai públic no

es pot utilitzar. La filla

d’un holandès propietari

d’una immobiliària

s’enamora del fill d’un

home que regenta La

Violeta. És la història

d’un amor impossible,

un Romeo i Julieta ambi-

entat a Gràcia i amb

tints futuristes a l’estil

Blade Runner. És Refugi

la Violeta, el nou musi-

cal urbanístic del

col.lectiu LuCiA que es

presenta els dies 24 (21

hores) i 25 d’abril (20

hores) a La Sedeta.

UN DELS DARRERS ESPECTACLES DEL LABORATORI CRÍTIC ARTÍSTIC LUCIA

CEDIDA: LUCIA

MERITXELL DÍAZ

Després de MakBa, Xemeneies,
eleVetor i AkBar, el Laboratori Crí-
tic Artístic LuCiA porta a l’esce-
nari el seu nou musical urbanístic
Refugi la Violeta, una obra que dóna
veu al dilema sobre el futur de l’an-
tic casino del carrer Maspons. Ar-
rel d’una trobada amb l’associació
Amics i Amigues La Violeta, el
col.lectiu artístic va decidir comen-
çar a treballar en una peça transdis-
ciplinar –on es barreja música, te-
atre i audiovisual– per interrogar
al públic sobre un edifici que el
Districte va rescatar de les mans
d’una immobiliària holandesa i que
ara s’ha de remodelar, amb el dub-
te de si es conservarà només la fa-
çana o tot l’edifici. “El format del
musical urbanístic vol apropar els
conflictes amb un ull crític i refle-
xiu”, explica Pierpaolo Troiano,
arquitecte i guionista de l’obra.

La Sedeta, escenari dels

nous muntatges del grup

“Un gènere nou on músics, ac-
tors, DJ, escultors i artistes au-
diovisuals encarnen un projec-
te teatral-urbanístic, una forma
d’investigar una situació con-
flictiva en l’àmbit del context
metropolità, a través de la fusió
dels llenguatges escènics”. Així
defineix el Laboratori Crític
Artístic LuCiA el concepte del
musical urbanístic. El col.lectiu,
conformat per arquitectes, di-
rectors teatrals, músics i coreò-
grafs, entre d’altres, ha presen-
tat en els darrers mesos peces
sobre les Tres Xemeneies de

“Transmetem que es pot arribar
a conservar de forma creativa el
cor de La Violeta; al musical  fem
un joc teatral que fusiona els di-
versos interessos existents”.
El musical se situa en el futur, des-
prés d’una explosió a la central nu-
clear d’Ascó II, que té moltes refe-
rències de Blade Runner, i una his-
tòria d’amor entre dos personat-
ges imaginaris, la filla d’un holan-
dès propietari de Van der Ven &
Verbat i el fill de l’home del bar de
La Violeta. “El públic no acostu-
ma a viure l’arquitectura i el que li
oferim a través d’aquesta obra és
que rebi l’objecte i l’analitzi sota
una consciència social”, matisa
Massimiliano Caprara, director de
la peça. El muntatge també inclou
quatre intervencions en vídeo de
persones vinculades a La Violeta,
des de polítics a antropòlegs pas-
sant per arquitectes. 

Sant Adrià o els ascensors de la
Barceloneta. Amb seu a la Cova
de les Cultures, ara LuCiA fa
del centre cívic La Sedeta l’es-
cenari dels seus musicals, el
proper, Refugi la Violeta, que
s’estrena a finals d’abril. Al
maig presentaran una peça que
tracta el conflicte de la munta-
nya de sal a Cardona i al juny,
els ascensors de la Barceloneta
seran de nou eix d’un musical.
Aquest mes LuCiA també ha
portat l’obra Potestad, d’Eduar-
do Pavlovsky, a la Cova de les
Cultures.

a dj, 16.00, 18.05, 20.10.

•The reader. Dv, ds i dg, 22.10, 00.40;

de dll a dj, 22.00.

•Al final del camino. Dv, ds i dg, 16.00,

18.10, 20.20, 22.30, 00.45; dll a dj,

16.00, 18.10, 20.20, 22.30.

•Dragonball: evolution. Dv, ds i dg,

16.15, 18.15, 20.15, 22.15, 00.45; dll

a dj, 16.15, 18.15, 20.15, 22.15.

CASABLANCA-KAPLAN. Pg.Gràcia, 115

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

16.00, 18.00, 20.00, 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: 15.55, 18.00, 20.05. La vida

secreta de las abejas (VOSE). Passis:

22.10.

•Sala 2: Dieta Mediterranea (VOSE).

Passis: 15.55, 17.40, 20.45, 22.30.

•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: 16.20, 18.20,

20.20, 22.30.

•Sala 2: La duquesa. Passis: 16.15,

18.20, 20.25, 22.30.

•Sala 3: Dragonball. Passis: 16.30,

18.30, 20.30, 22.35.

•Sala 4: La lista. Passis: 16.00, 18.10,

20.20, 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.

•Señales del futuro. Dv, ds i dg,

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

16.10, 19.10, 22.10.

•Confesiones de una compradora

compulsiva. De dv a dj, 16.00, 18.00.

•Duplicity. Dv, ds i dg, 20.00, 22.15,

00.40; de dll a dj, 20.00, 22.15.

•Los abrazos rotos. Dv, ds i dg,

16.15, 19.10, 22.05, 00.40; de dll a

dj, 16.15, 19.10, 22.05.

•La lista. Dv, ds i dg, 16.15, 19.15,

22.15, 00.45; de dll a dj, 16.15, 19.15,

22.15.

•Slumdog Millionaire. Dv, ds i dg,

16.00, 19.00, 22.00, 00.40; de dll a

dj, 16.00, 19.00, 22.00.

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

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

22.10.

•Monstruos contra alienígena. De dv

•Sala 4: Control (VOSE). Passis: 15.55,

18.10, 20.30, 22.45.

•Sala 5: La vida secreta de las abejas

(VOSE). Passis: 16.00, 18.15, 20.25, 22.40.

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

88 23.

•Sala A: La casa de mi padre (VOSE).

Passis: 16.15, 18.20, 20.20, 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.  Más que

a mi suerte (curt). Passi: 22.10.

TEATRES

JOVE TEATRE REGINA. Sèneca, 22.

•El Mikado. Del 18/04 al 03/05.

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.

M.D.

La Comissió de la Dignitat, jun-
tament amb l’Associació d’Es-
criptors en Llengua Catalana i
l’Associació d’Actors i Directors
de Llengua Catalana, convoca
per al proper diumenge 19 d’abril
un acte a favor del català als
Jardinets de Gràcia, quan es
commemoren setanta anys de
l’entrada de les tropes franquis-
tes a Catalunya. “Hem triat els
Jardinets com a espai simbòlic,
ja que al gener de 1936 el gene-
ral franquista Eliseo Álvarez
Arenas va convertir el Palau
Robert, que fins llavors era la seu
del departament de Cultura de
la Generalitat, en el seu centre
d’operacions”, explica Josep Cru-
anyes, secretari de la Comissió
de la Dignitat. “En l’acte es lle-
giran textos satírics i improperis
contra Franco”. De moment ja
han confirmat la seva assistèn-
cia escriptors com Ignasi Riera,
Ignasi Roda i Jordi Coca, i l’ac-
triu Carme Sansa. D’altres au-
tors, com Isabel Clara-Simó i
Miquel Martín, enviaran els seus
textos ja que no hi poden ser
presents. En l’acte, que comen-
çarà a les dotze, es denunciarà
“la contínua agressió al català” i
es reivindicarà “el ple reconeixe-
ment dels drets a Europa”. Al fi-
nal de la trobada, es farà una
acció per demanar la retirada de
l’estàtua de la Victòria i la resti-
tució del monument a Pi i Mar-
gall. L’acte compta amb l’adhe-
sió de l’IPECC, Òmnium Cul-
tural, FOLC i Sobirania i Pro-
grés, entre d’altres col.lectius. 

La Comissió

de la Dignitat

fa un acte

pel català
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Esports
breus

El ‘Cata’, a tres

punts de la

sisena posició

La ratxa de resultats l’equip de
waterpolo del Club Natació
Catalunya és del tot positiva. Els
graciencs han sumat dotze dels
darrers dotze punts. Quatre vic-
tòries consecutives que l’han tret
de la zona baixa de la taula per
situar-lo a tan sols tres punts de
la sisena posició, que si arriben
a assolir seria tot un èxit, valo-
rant que és el primer any dels
waterpolistes entrenats per Tato
Garcia a la primera divisió esta-
tal. “Estem molt satisfets i més
quan hem patit tant durant el pri-
mer tram de la lliga”, ha explicat
Garcia. Aquest proper cap de set-
mana la competició s’atura i es
reprendrà el proper 18 d’abril
amb el darrer partit casa dels
graciencs en què rebran l’Olot,
que ja és equip de segona. 

El futbol base de l’Europa, tocat

després del descens dels dos juvenils
El juvenil A perd la categoria i arrossega el juvenil B, que lluitava per la salvació

Un dels pilars centrals

del projecte esportiu de

l’Europa s’ha vist afectat

pel descens de categoria

dels dos juvenils del club.

El futbol base escapulat

viu un moment delicat

després d’una temporada

on el juvenil A no ha

pogut sumar les victòries

necessàries per continuar

competint en la màxima

divisió estatal juvenil.

Amb el descens de l’‘A’, el

‘B’ baixarà directament de

divisió tot i que a hores

d’ara estava situat fora

de la zona de perill.

EL PARTIT DEL JUVENIL A CASA CONTRA EL LLEIDA, VA ACABAR 1 A 3

ÀNGEL GARRETA

ÈRIC LLUENT

El juvenil A de l’Europa va fallar
en el primer dels dos partits que
havia de guanyar a l’espera del que
feien els rivals directes. Malgrat
els resultats del cap de setmana
deixaven vius els escapulats per a
l’última jornada, els graciencs no
ho van aprofitar i van perdre 1 a
3 a casa davant el Lleida, cosa que
els deixa amb el descens assegu-
rat i amb una darrera jornada en
la qual s’enfrontaran els dos
equips que deixaran segur el grup
3 de la divisió d’Honor, l’Europa
i el Mataró, cuer de la classifica-
ció i que tan sols ha sumat dues
victòries i cinc empats en les 29
jornades disputades. La tempo-
rada dels joves graciencs, a falta
d’un enfrontament, es resumeix
numèricament amb sis victòries,
nou empats i catorze partits per-
duts. Amb la pèrdua de la cate-
goria consumada, el juvenil A
estarà l’any vinent a la Lliga Na-
cional, en la qual actualment com-

El primer equip continua

generant dubtes a l’afició

Si l’empat a casa del Premià -equip
que ocupa posició de play off d’as-
cens- va calmar l’ambient en l’as-
pecte esportiu del primer equip
de l’Europa després de fer fora a
tres jugadors de la plantilla, diu-
menge passat els escapulats van
fer un nou pas enrere en un final
de temporada que està resultant
massa incòmode tant per als afi-
cionats com per als propis juga-
dors. La Pobla de Mafumet, el
conjunt revelació de la segona

peteix el juvenil B. Aquest darrer
es veurà afectat pel descens del
seu “germà gran” i baixarà tot i
que hores d’ara, quan queden sis
jornades per acabar la lliga, està
fora del pou de la taula. Amb els
dos principals equips de la cante-
ra afectats per una temporada en
la qual no s’han pogut complir els
objectius, ara el club ja comen-
çarà a treballar per tal que la tem-
porada vinent tots dos puguin re-
cuperar la plaça perduda i altre
cop la cantera escapulada com-
peteixi al primer nivell estatal del
futbol juvenil. Un cop acabada la
lliga del juvenil A, s’espera que
alguns dels seus integrants tinguin
l’oportunitat de debutar amb el
primer equip en la recta final de
la Tercera divisió. 

part de la lliga, va endur-se els
tres punts del Nou Sardenya (1
a 2) en una matinal en què els
graciencs es van avançar en el
marcador i els visitants van re-
muntar. En terra de ningú i sen-
se cap més objectiu que obtenir
la salvació. Així es troba el CE
Europa, un equip que durant la
primera volta va apuntar molt alt
i que ara només fa que pensar
en què la lliga s’acabi com més
aviat millor.

Tot i que pels resultats de la pri-
mera volta de la lliga semblava
que aquesta temporada podia ser
tranquil.la per a l’equip masculí
del SaFa, el cert és que en la se-
gona part de la lliga s’han com-
plicat les coses. La irregularitat
en els resultats i la manca d’una
bona ratxa són els motius pels
qual hores d’ara l’equip es troba
situat a la primera posició de la
zona de promoció de descens. La
situació no és del tot preocupant:
encara resten quatre jornades i
l’equip està empatat amb tres ri-
val més que estan fora de la zona
de perill. L’equip reprendrà la
lluita per assegurar la salvació
rebent el Reus, en un partit clau
per als interessos dels jugadors
entrenats per Gabriel Payet. 

El SaFa trepitja

la zona perillosa

de la taula

FUTBOL

TERCERA DIVISIÓ, GRUP 5

 33a jornada

Cassà - Europa

 Resultat 32a jornada

Europa - Pobla Mafumet 1 - 2

 Resultat 31a jornada

Premià - Europa 1 - 1

Classificació Punts

1 Espanyol B ........................................... 69

2 Reus ....................................................... 64

3 L’Hospitalet ........................................... 62

4 Premià ................................................... 56

5 Santboià ................................................ 55

6 Manlleu .................................................. 55

7 Vilanova i la Geltrú .............................. 48

8 Prat ......................................................... 48

9 Pobla Mafumet ..................................... 46

10 Amposta ................................................ 45

11 Cassa ..................................................... 40

12 Europa .................................................. 38

...

17 Balaguer ................................................ 30

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

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

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

DIVISIÓ D’HONOR, GRUP 3

 30a jornada

Mataró - Europa

 Resultat 29a jornada

Europa - Lleida  1 - 3

 Resultat 28a jornada

Atlético Gramanet - Europa  1 - 1

Classificació Punts

1 Barcelona .............................................. 68

2 Mallorca ................................................. 62

3 Espanyol ............................................... 60

4 Cornellà ................................................. 50

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

6 Lleida ..................................................... 44

7 Damm .................................................... 38

8 L’Hospitalet ........................................... 38

9 Penya Ciutadella .................................. 36

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

11 Girona ................................................... 33

12 La Salle .................................................. 32

13 Ferriolense ........................................... 31

14 Badalona ............................................... 29

15 Europa .................................................. 27

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

LLIGA NACIONAL FEMENINA

 23a jornada

Blanes - Europa

 Resultat 22a jornada

Europa - Lleida 4 - 1

 Resultat 21a jornada

Collerense - Europa 2 - 0

Classificació Punts

1 Collerense ............................................. 66

2 San Gabriel ........................................... 48

3 Espanyol B ........................................... 42

4 Girona ................................................... 39

5 Tortosa .................................................. 37

6 Lleida ..................................................... 35

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

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

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

10 Europa .................................................. 27

11 Sporting Atlético Ciutat ....................... 26

12 PBB La Roca ......................................... 20

13 Levante Las Planas ............................. 18

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

BÀSQUET

resultats i classificacions

COPA CATALUNYA MASC., GRUP 2

 27a jornada

SaFa-Claror -  Reus

 Resultat 26a jornada

Gavà A -  SaFa-Claror 72- 62

Classificació PG PP

1 CB Martorell ................................... 21 5

...

11 SaFa Claror ................................... 13 13

...

16 Siemens Cornellà B ....................... 1 25

SEGONA CATALANA, GRUP 3

  27a Jornada

Sant Joan Despí - CB Coll-Europa

 Resultat  26a jornada

CB Coll-Europa - Sant Just 73 - 77

Classificació PG PP

1 AE Sant Andreu ........................... 20 6

...

11 CB Coll- Europa A ........................ 10 16

...

16 Centre Catòlic ................................. 4 22

TERCERA CATALANA FEM., GRUP 1

 26a jornada

Imma B  - SaFa-Claror

 Resultat 25a jornada

AB Premià  - SaFa-Claror 65 - 52

Classificació PG PP

1 CB Canet ........................................ 24 1

2 AB Premià ..................................... 23 2

3 SaFa Claror ................................... 21 4

...

16 Pineda de Mar ................................ 2 23

WATERPOLO

PRIMERA DIVISIÓ ESTATAL

  21a Jor.  CN Catalunya -  Olot

   20a Jor.  La Latina  -  CN Catalunya 7 - 9

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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reportatge

‘El bar de les guitarres’ tanca les portes després de 70 anys

Rere les dues portes empape-
rades amb fotografies d’artis-
tes, la Pedrera i edificis em-
blemàtics de Nova York, de
tal manera que des del carrer
no es pot veure l’interior del
local, es viuen els darrers com-
passos d’un bar que ha deixat
una forta empremta a Gràcia.
Diumenge 5 d’abril, al núme-
ro 9 de la Rambla del Prat, la
parròquia habitual de Can
Quimet entra per darrera ve-
gada tot baixant els dos gra-
ons que condueixen cap a una
cova vestida de records d’una
altra època.
La nostàlgia es palpa en cada
cançó que els cinc o sis de sem-
pre interpreten entre cervesa i
tabac. Jazz manouche, rumba
catalana, boleros o els Beatles
formen part d’un repertori que
improvisadament surt de les
taules situades al fons del bar.
No hi ha escenari. Per ser més
exactes, l’escenari ho és tot.
L’Antoni, l’actual propietari del
local, escura un dels darrers
puros en una tauleta il.lumi-
nada per una làmpada també
d’època i amb un exemplar de

Èric Lluent

Els últims acords de Can Quimet

De Can Quimet s’han

escrit molts articles.

Segurament queden

pocs racons de les

parets del bar que

encara no hagin estat

descrits. Aquest, però,

és l’últim text, almenys

contemporani a un

local que ja s’ha con-

vertit en llegenda, la

que ens parla d’un

indret que els

graciencs coneixien

com ‘el bar de les

guitarres’.

“Ja trobarem algun altre bar
per Gràcia”, respon un com-
pany que també participa de
la jam. De moment, Can
Quimet i les seves guitarres ja
formen part de la memòria
col.lectiva d’una Vila que grà-
cies a racons tan entranyables
com aquest s’ha forjat una
identitat pròpia.
Teatre de la bohèmia, sauna
de la rumba, el rock, el blues i
el jazz, pessebre de grans ar-
tistes i refugi del visitant. Can
Quimet, descansa en pau. 

L’Independent de la setmana an-
terior obert per la plana d’esports
que fa de tapet.
“Ha arribat l’hora de jubilar-me
i no hem renovat el contracte amb
la propietat. Ens hagués agradat
traspassar-lo i que continués però

el propietari no ha volgut que
continuï sent un bar”, explica serè
l’Antoni. “On anirem ara a to-
car?”, es pregunta un dels clients.

ELS HABITUALS DE CAN QUIMET VAN TANCAR EL BAR DIUMENGE PASSAT AMB LES SEVES GUITARRES

ÈRIC LLUENT

La nostàlgia es

palpa en cada cançó

que els cinc o sis de

sempre interpreten

MMMMMÉSÉSÉSÉSÉS     FOTOGRAFIESFOTOGRAFIESFOTOGRAFIESFOTOGRAFIESFOTOGRAFIES     DEDEDEDEDE     LALALALALA     DARRERADARRERADARRERADARRERADARRERA
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Per ser ben eficient, ara

mateix hauria d’escriure

aquest article d’una

tirada, sense deixar-me

distreure per cap trucada

ni mail ni res de res. Però

què t’hi jugues que

m’enganyaré i, amb

l’excusa que les dones

podem fer no sé quantes

tasques alhora, d’aquí a

quatre línies ja em tindreu

consultant el correu

electrònic, no fos cas que

un àngel m’hagués enviat

a la safata d’entrada una

felicitat capriciosa, d’aque-

lles que s’esfumen si no

les atrapes al vol. Obriré

el mail i, pel mateix preu,

potser navegaré per algun

blog amic, o entraré de

puntetes en un fòrum de

graciencs alegres o

catalans emprenyats, de

manera que quan final-

ment torni a l’article hauré

de rellegir-lo per repren-

dre’n el fil. És així com

l’escriptura d’aquesta

columna s’anirà dilataaant

en el temps fins que ja no

em quedi més temps per

perdre. Llavors intentaré

acabar-la a raig, però

encara hauré de suportar

un penúltim entrebanc:

algú m’enviarà un sms

que jo correré a llegir, i

més avui que tinc els fills

de campaments, vés a

saber si els ha passat

alguna cosa. Serà, com

gairebé sempre, el senyor

Movistar, patrocinador

oficial d’aquest coitus

interruptus en què s’ha

convertit la meva existèn-

cia. I també la vostra, em

temo. 
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‘Interruptus’

la torratxagràcia-bcn-gràcia

Normes i conductes

Jordi Albertí

FLICKR

- L’altre dia un amic em comen-
tava que el Departament de Sa-
nitat recomanarà als bars i res-
taurants que no posin salers a
les taules per tal de no afavorir
la hipertensió. La mesura, apa-
rentment innòcua, cal prendre-
la com un atemptat personal.
Estirant el fil, quantes coses de
la nostra conducta quotidiana
poden ser regulades amb l’argu-
ment que els poders públics vet-
llen per la nostra salut?
- Fa cosa de deu anys el Parla-
ment europeu va aprovar una
norma que regulava la llargària
de les cordetes dels arrossegalls
infantils. Els senyors diputats van
considerar que més de vint cen-
tímetres podia ser perillós. El nen
podia enredar-se la cordeta al coll
i... Des d’aleshores els arrosse-
galls han desaparegut dels catà-
legs de joguines. Com pot un
nen o nena jugar amb un arros-
segall si no té corda suficient per
arrossegar-lo?
- De forma gairebé quotidiana
passo pel túnel de la Rovira. A
l’entrada i a mig camí hi ha
col.locat un senyal de trànsit que
obliga a mantenir una separació
mínima entre cotxes de 70 me-
tres. Alguns estudis ben pagats

deuen haver demostrat que aques-
ta distància pot evitar mals majors
en cas de produir-se algun accident
al túnel. Tanmateix, creieu que hi
ha ni un sol conductor que respecti
el senyal? És factible respectar-lo?
- No sé quants anys fa, el Congrés
de Diputats, en un campionat
d’exaltació de la Carta Magna, va
debatre que calia instituir la Festa
de la Constitució. Per fer-ho sonat
van resoldre que el 6 de desembre
seria festiu. Quan es va prendre
l’acord, el calendari ja recollia que

el 8 de desembre també ho era per
ser el dia de la Puríssima.  Ingènu-
ament, molts vam pensar que es
buscaria una solució racional per
evitar que fàbriques, tallers, esco-
les i botigues no haguessin d’inici-
ar i d’interrompre l’activitat labo-
ral d’una forma tan absurda. Però
no va ser així. Actualment, ja ens
hem acostumat al desgavell. Les
conductes, per grat o per força, s’hi
han adaptat. Tanmateix, té sentit
el desgavell?

- La setmana passada vam haver
de fer retrocedir totes les busques
de tots els rellotges una hora. Di-
uen que el canvi d’horari permet
estalviar no sé quants megawats.
Tanmateix, jo sempre he tingut la
sensació que la mesura té un ob-
jectiu –o, si més no, un efecte–
molt diferent i, a més, pervers: la
mesura fa sentir en la pròpia pell
que uns “organismes superiors”,
supragovernamentals, tenen un
poder especial, el poder sobre el
temps. I ens hi hem adaptat. Sub-
misament, ens hi hem adaptat. Un
cop superats els maldecaps i els
malshumors dels primers dies ja
no ens en recordem. Tanmateix,
no perdem una mica de sentiment
de sobirania personal en cada cop
de rellotge endavant i endarrere?
Potser tinc la pell molt fina però
com a ciutadà cada cop em sento
més agredit.
- L’Estatut que el poble català va
aprovar en referèndum indicava
clarament que l’agost de 2008 els
governs català i espanyol havien
d’haver aprovat un nou model de
finançament i n’indicava les pau-
tes. L’Estatut és una llei orgànica.
Per què cap partit polític no ha
presentat una denúncia formal,
una denúncia als tribunals, davant

Tinc la sensació

que estem perdent

de vista el punt G

de la democràcia

Les dues darreres

setmanes els mitjans de

comunicació han anat

plens de la polèmica

entorn de l’actuació dels

Mossos d’Esquadra a

l’hora de dissoldre les

manifestacions d’univer-

sitaris. A partir

d’aquests fets la Conse-

lleria d’Interior ha

resolt redactar un

protocol d’actuació dels

antiavalots i crear un

agents de mediació. Em

sembla, sincerament,

molt bé. Tanmateix, les

noves normes resol-

dran les ínfules agressi-

ves que demostren tots

els cossos policials

d’arreu del món?

d’aquest delicte institucional?
Què passaria si un ciutadà o un
grup de ciutadans la presentes-
sin?
- Sembla que en pocs mesos es
farà pública la sentència del Tri-
bunal Constitucional sobre les
denúncies que es van presentar
sobre aquest mateix Estatut. Ja
fa temps que se sent la remor
de les modificacions negatives
que la sentència pot obligar a
fer-hi. Són moltes les veus que
han denunciat el frau que repre-
senta que uns magistrats puguin
esmenar una llei després de ser
avalada per majoria popular.
Però, en realitat, què passarà?
Tindrem prou nervi i muscula-
tura per fer-hi front? Tindrem
prou capacitat d’anar units, per
fer-hi front?
Entre la sal dels restaurants i els
jocs de rellotges, entre els senyals
irreals i les cordes assassines,
entre els nyaps i les agressions,
sento com cada cop se’m fa més
dèbil la meva confiança en el sis-
tema. Tinc la sensació que es-
tem perdent de vista el punt G
de la democràcia, aquell punt
ideal d’equilibri entre normes i
conductes que tants antifran-
quistes havíem somiat. 


